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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4008714-73.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é 
apelante FABRÍCIO ALMEIDA DOS REIS e é apelada 
DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª 
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO APELO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
DIMAS RUBENS FONSECA (Presidente sem voto), BERENICE 
MARCONDES CESAR e CESAR LACERDA.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Celso Pimentel
relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 36.920
Apelação nº 4008714-73.2013.8.26.0405 
8ª Vara Cível de Osasco
Apelante: Fabrício Almeida dos Reis
Apelada: Decolar.com Ltda.
28ª Câmara da Seção de Direito Privado

O constrangimento e a frustração por que 
passou o autor com sua família ao 
permanecer por quatro horas na recepção 
do hotel, apesar da reserva paga e 
recusada e apesar dos telefonemas do 
exterior à ré, que medida alguma tomou, 
formam quadro de grave desrespeito ao 
consumidor, cuja indenização moral fica 
elevada a dez mil reais. Todavia, repetição 
dobrada pressupõe “cobrança” de “quantia 
indevida”, como a quitada, além de má-fé 
do fornecedor, o que não guarda 
pertinência com o caso.

Autor apela da respeitável sentença que 

acolheu em parte demanda indenizatória ajuizada contra agência de 

viagem. Quer a majoração da indenização moral fixada em dois mil 

e quinhentos a vinte mil reais e insiste na repetição em dobro. 

Argumenta com a frustração da reserva do hotel, em cujo lobby 

permaneceu com a mulher, a filha de três anos e os pais idosos por 

quatro horas, impedindo-os de aproveitar o sol e a praia.

Houve preparo.

É o relatório.

Repetição dobrada pressupõe “cobrança” 
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de “quantia indevida”, como a quitada, além de má-fé do 

fornecedor (Código de Defesa do Consumidor, art. 42 e parágrafo 

único), o que não guarda pertinência com o caso.

Todavia, o constrangimento e a frustração 

por que passou o autor com sua família ao permanecer por quatro 

horas na recepção do hotel, apesar da reserva paga e recusada e 

apesar dos telefonemas do exterior à ré, que medida alguma tomou, 

e haveria de toma-la de imediato, formam quadro de grave 

desrespeito ao consumidor.

Por isso e para que a sanção sirva de 

desestímulo, caráter pedagógico que também tem, eleva-se a 

indenização moral a dez mil reais, com correção monetária desde a 

respeitável sentença e juros desde a citação.

Pelas razões expostas e para o fim 

indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.

Celso Pimentel
       relator 
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