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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004713-26.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante 
DECOLAR.COM LTDA, são apelados MARIA SILVIA DA SILVA 
RAMOS PADUA e RICHARD RONALD PADUA.

ACORDAM, em 16ª 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 SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente sem voto), 
MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 27569
Apelação nº 1004713-26.2016.8.26.0071

Comarca de Bauru
Apelante: DECOLAR.COM LTDA
Apelados: RICHARD RONALD PADUA e MARIA SILVIA DA 
SILVA RAMOS PADUA

Ação de indenização  Prestação de Serviços - Sítio eletrônico de intermediação de 
venda de passagens aéreas e reserva de hotéis  Responsabilidade objetiva (art. 14, 
"caput", do CDC) - Se a ré faz parte da cadeia de fornecedores e foi ela quem o 
consumidor procurou para a contratação do serviço, deve responder pelos danos 
causados  Honoraria advocatícia majorada em razão do desprovimento do recurso, 
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso improvido

1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “RICHARD 
RONALD PADUA e MARIA SILVIA DA SILVA RAMOS PADUA, 
ajuizaram a presente Ação de Indenização contra DECOLAR.COM, 
aduzindo, em apertada síntese, que no ano de 2015 adquiriram um 
pacote de viagem para Orlando (EUA), utilizando-se do sítio eletrônico 
mantido pela requerida, compreendendo transporte aéreo, taxas de 
embarque, hospedagem e ingressos para passeios, realizando o 
pagamento por meio de débito em cartão de crédito. Afirmaram que ao 
chegarem no hotel designado, não havia reserva e tampouco 
disponibilidade de quartos para o momento. Entraram em contato com 
a requerida por telefone, e após longa espera, sem qualquer 
providência, receberam a informação de funcionários que nada 
poderia ser feito. Alegaram que por meios próprios, conseguiram um 
quarto em hotel diverso e apenas para aquela noite, e valendo-se do 
auxílio de familiares no Brasil, e sem qualquer assistência da parte ré, 
contrataram hospedagem em um hotel distante 40 quilometros do local 
de interesse dos autores, que acresceu à viagem custos de 
deslocamentos, comprometendo atividades programadas. Requereram 
a condenação da parte ré a indenizar danos materiais e morais. Com a 
inicial, foram acostados documentos. Regularmente citada, a ré ofertou 
resposta (p. 63/80). Arguiu preliminar, e no mérito alegou, também em 
resumo, que atuou como intermediária, aproximando os interesses da 
parte autora e o hotel, e que eventual responsabilidade deve ser 
atribuída ao hotel, prestador dos serviços. Insistindo que se tivesse 
havido alguma falha no desempenho de suas atividades, não teria sido 
encaminhado aos autores o código para o check-in, que é expedido 
pelo hotel, e assim na ausência de defeito na prestação de seus 
serviços, atribuindo culpa à terceiro, rebateu a obrigação de indenizar. 
Requereu, por fim, a extinção da ação ou a sua improcedência e, 
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alternativamente, moderação no arbitramento de eventual indenização. 
Juntou documentos. Houve réplica (p. 107/124).”.

A r. sentença assim decidiu: “JULGO PROCEDENTE o 
pedido para condenar a parte ré a pagar aos autores o importe total de 
R$ 22.740,51, com juros e correção monetária, pelos índices e termo 
inicial explicitados na fundamentação. Dada a sucumbência, condeno a 
parte ré, ainda, nas custas, despesas processuais e honorários (CPC, 
art. 98, § 2º), estes arbitrados em 15% do total da condenação, 
corrigida (CPC, art. 85, § 2º).”.

Apela a ré alegando a sua ilegitimidade passiva, devendo o 
hotel ser o responsável objetivo pelo transtorno ocasionado, requerendo 
se o caso a redução do valor arbitrado pela indenização, por tratar-se de 
enriquecimento ilícito, ou, a improcedência da ação (fls. 137/150).

O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 156/175).

É o relatório.

2. Os autores procuraram o serviço fornecido pela ré, em sítio 
eletrônico, para realizar a compra de um pacote de serviços para 
Orlando, o qual incluía a reserva de um hotel, sendo certo que efetuou 
previamente o pagamento e obteve, por meio da ré, a confirmação da 
reserva. Ao chegarem ao destino, após longa viagem, o hotel lhe 
informou que não havia reserva em seus nomes.

Todo esse constrangimento causado aos consumidores 
configura dano moral indenizável, cuja quantificação deve pautar-se 
pela razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas 
ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, 
levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as 
circunstâncias do caso sob exame. Diante de tais fatores, razoável a 
quantia fixada em primeiro grau em quinze mil reais.

Trata-se, sim, de relação de consumo, sendo certo que a ré é 
responsável pelo dano, uma vez que integra a cadeia de fornecedores do 
serviço, pois agiu ela da mesma maneira que age uma agência de 
turismo, razão pela qual deve responder pelo dano causado, nos termos 
do art. 7º, parágrafo único, do CDC, segundo o qual "tendo mais de um 
autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 
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danos previstos nas normas de consumo".
Além disso, nos termos do art. 14, caput, do CDC, "o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". No caso sob 
exame, incontroverso que a ré afirmou aos consumidores que sua 
reserva no hotel selecionado estava confirmada. Não podem os 
consumidores serem prejudicados por falha de comunicação entre as 
fornecedoras do serviço.

Sendo assim, correta a procedência do pedido inicial. 

Nesse sentido, o seguinte precedente do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO 
SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade 
civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de 
serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais 
regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 
modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou 
pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, 
portanto, ao Código Consumerista.(...)” (AgRg no AREsp 
141.630/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013, destaques nossos).

3. Nos termos dos §§ 2º e 11 do artigo 85 do novo Código de 
Processo Civil, ficam os honorários advocatícios sucumbenciais 
majorados para 20%, da mesma forma como arbitrado na r. sentença.

 
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator


		2018-02-26T16:30:03+0000
	Not specified




