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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1076659-05.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAT 
ECONÔMICO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, é apelado DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MATHEUS 
FONTES (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018

ALBERTO GOSSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: São Paulo (Foro Central) – 18ª Vara Cível
Apelação nº: 1076659-05.2015.8.26.0100
Apelante: Flat Econômico Serviços de Hospedagem
Apelado: Decolar.com Ltda.
Juiz prolator da sentença: Tiago Henriques Papaterra Limongi

VOTO N.º 11.050

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM 
CONTRATO PARA INTERMEDIAR SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO 
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO 
MORAL PORQUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DE QUE 
AS AVALIAÇÕES DOS HÓSPEDES SERIAM 
PUBLICADAS PARA OS DEMAIS CONSUMIDORES NO 
SITE MANTIDO PELA EMPRESA RÉ E TAMBÉM 
PORQUE O COMENTÁRIO IMPUGNADO CONFIGURA 
MERA CRÍTICA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, 
NO CASO, O ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO, O 
TAMANHO DA CAMA, O BARULHO DO VENTILADOR 
E DE OUTROS HÓSPEDES, E O SINAL DA TELEVISÃO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
PARA R$ 2.500,00, DIANTE DO TRABALHO 
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL, NOS 
TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos,

A r. sentença de fls. 83/86, publicada em 4 de abril de 

2017, cujo relatório se adota, rejeitou os pedidos da ação de obrigação de não 
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fazer c.c. compensação por dano moral, ajuizada por FLAT ECONÔMICO 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM contra DECOLAR.COM LTDA.

Assim decidiu porque o réu, que atua como 

intermediador de serviços de hospedagem por meio do site 

www.decolar.com, não cometeu qualquer ato ilícito, pois apenas 

disponibilizou canal aberto para os clientes registrarem elogios ou críticas aos 

serviços contratados, com o intuito de informar os demais interessados.

Entendeu que o comentário impugnado se limitou a 

refletir a insatisfação de um hóspede em relação à qualidade dos serviços 

prestados pelo autor, ou seja, houve pleno exercício do direito de opinião, 

que não se confunde com a intenção de difamar ou injuriar.

Ressaltou que não há sentido na triagem de comentários 

antes da publicação e que a liberdade de manifestação, crítica e pensamento, 

trata de princípio constitucional.

Diante da sucumbência do autor, condenou-o ao 

pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixados em R$ 2.000,00.

Apela o autor (fls. 89/95). Sustenta que o réu deve ser 

condenado ao pagamento de compensação por dano moral porque a sua 

imagem foi denegrida por publicação desonrosa de um hóspede em espaço 

aberto para comentários, que o acusou de estelionato.
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Diz que, apesar de o réu ter se comprometido a retirar a 

publicação em 24 horas, informou posteriormente que isso não seria mais 

possível em razão do interesse na manutenção da transparência das suas 

veiculações.

Queixa-se de que a divulgação do seu serviço de 

hospedagem permaneceu no site do réu mesmo após a notificação para 

informar a dissolução do contrato firmado entre as partes.

Entende que a liberdade de expressão não se confunde 

com imputações criminosas sem qualquer prova.

Informa que o comentário difamatório ganhou 

repercussão nas redes sociais, causando profundo dano na sua imagem, 

reputação e honra.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 96/97) e sem 

resposta (fls. 102).

É o relatório.

Trata-se de ação de não fazer c.c. compensação por dano 

moral, fundada em “Acordo de Parceria da Propriedade”, firmado para 

intermediar serviços de hospedagem por meio do sítio eletrônico 

www.decolar.com (fls. 24).

O apelante sustenta que “em 22/04/2014 obteve avaliação 
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desfavorável por um dos hóspedes, acompanhada da acusação de que seriam 

estelionatários.” e que o apelado informou “que não seria possível retirar a publicação 

já que era de interesse da mesma manter a transparência e suas veiculações” (fls. 92).

Apesar de alegar que o apelado não teve “responsabilidade 

junto ao seu cliente, ao permitir que denotações injuriosas sejam feitas a qualquer tempo e 

modo, sem que haja uma prévia análise do conteúdo publicado” (fls. 93), verifica-se 

que o comentário impugnado configura mera crítica sobre os serviços de 

hospedagem prestados pela empresa autora, no caso, o atendimento da 

recepção, o tamanho da cama, o barulho do ventilador e de outros hóspedes, e 

o sinal da televisão (fls. 23).

Não há que se falar em imputação de crime de 

estelionato, pois, conforme fez bem observar a r. sentença, o consumidor foi 

apenas irônico ao comparar o preço da estadia (R$ 171,00) com o termo 

“171”, popularmente utilizado para expressar que a pessoa se sentiu 

enganada, frustrada.

No caso em discussão, o recorrente tinha ciência de que o 

site mantido pelo apelado disponibiliza espaço para que os consumidores 

façam comentários após a prestação do serviço de hospedagem contratado, 

tanto que afirmou nas razões do recurso que “nunca se opôs ao princípio adotado 

pela Apelada da transparência em suas relações” (fls. 93).

Desse modo, mantém-se a r. sentença que rejeitou o 

pedido de condenação ao pagamento de compensação por dano moral, tendo 

em vista que a empresa ré não cometeu qualquer ato ilícito.
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Por fim, os honorários advocatícios devem ser majorados 

para R$ 2.500,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, 

nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Alberto Gosson
Relator


		2018-02-15T10:26:52+0000
	Not specified




