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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001037-14.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
JARED BAUNGARTNER BESSA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ FERNANDES DE 
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante DECOLAR. COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso da ré, deram provimento em parte ao apelo adesivo dos 
autores. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA 
(Presidente), MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.

São Paulo, 23 de março de 2018.

Felipe Ferreira
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: São Paulo – F. Reg. da Lapa – 3ª Vara Cível
Aptes/Apdos: Jared Baungartner Bessa e outro; Decolar.com LTDA
Juiz de 1º grau : Sidney Tadeu Cardeal Banti
Remetidos ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 01/08/2017

VOTO Nº 41.240

EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. FALHA NA RESERVA DE 
HOSPEDAGEM. 1. O consumidor pode demandar quaisquer 
dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a 
reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do 
Código de Defesa do Consumidor. 2. É evidente o abalo moral 
daquele  que  planeja e contrata viagem para passar as festas 
de fim de ano, chegando nos hotéis, verifica que suas reservas 
não foram realizadas, sendo obrigado a pernoitar em locais 
precários. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com 
razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, 
nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 4. Na 
fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e 
justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso 
da ré desprovido, provido em parte o apelo adesivo dos 
autores, para majorar a indenização para R$6.000,00 para 
cada qual e a verba honorária para 15% da condenação.

Trata-se de recurso de apelação contra respeitável 
sentença de fls.150/152, integrada às fls.160, que julgou procedente em parte os 
pedidos para condenar a ré a pagar indenização por danos morais no importe R$ 
6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, corrigidos monetariamente e com 
juros de 1% ao mês desde a fixação e a restituir a quantia de R$1.152,43 
referente aos danos materiais, com juros e correção desde a data do 
desembolso. Condenou a ré, também, a arcar com as custas processuais e 
honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o total da condenação.

Pleiteia a apelante ré a reforma do julgado alegando 
sua ilegitimidade passiva, eis que é mera intermediária entre o cliente e a 
empresa hoteleira, de modo que não pode responder pelos atos desta. Entende 
que os fatos narrados na inicial não dão ensejo ao dever de indenizar, eis que 
não comprovados os danos morais. Afirma que para corrigir um erro que sequer 
foi seu devolveu aos autores os valores recebidos a título de comissão. Pretende 
ainda a redução do valor arbitrado a título indenizatório. 
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Apelam adesivamente os autores, afirmando que em 
virtude da desídia da requerida, foram impedidos de desfrutar da hospedagem 
reservada para o final do ano, de modo que o valor arbitrado a título indenizatório 
não é suficiente a reparar os danos causados. Entendem que os honorários 
advocatícios merecem majoração para 20% sobre o valor da condenação. 

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a 
esta Corte de Justiça. 

Recebidos os presentes autos em virtude de 
redistribuição realizada em 31/07/2017, por força da Resolução nº 737/2016 do 
Tribunal de Justiça.

É o relatório.

O recurso da ré não merece prosperar, provido em 
parte o apelo adesivo dos autores. 

Em primeiro lugar, a ré é parte legítima a figurar no 
polo passivo da demanda porque evidentemente ao integrar a cadeia produtiva, 
justificada está a responsabilidade solidária, pois é cristalina a redação do Código 
de Defesa do Consumidor:

"Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam 
o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade, 
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas" (g.n.).

Ademais, verifica-se dos autos que o pedido 
indenizatório está baseado na falha da requerida na reserva dos hotéis 
escolhidos pelos autores, de modo que a falha na prestação dos serviços de sua 
atividade é que foi a geradora dos infortúnios enfrentados pelos autores, devendo 
responder pelos prejuízos correspondentes.

Ora, narram os autores que realizaram com a ré a 
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reserva e pagamento de duas estadias em hotéis na cidade do Rio de Janeiro em 
data próxima às festas de fim de ano.

E verifica-se às fls. 44 dos autos uma reserva para um 
Hostel para o dia 28 de dezembro de 2014, e às fls. 45 reserva em outro Hostel 
para o dia seguinte.

Ocorre que ao chegar em referidos estabelecimentos, 
nem um, nem outro, havia realizado a reserva dos autores, restando clara a falha 
no serviço da requerida. 

É evidente o abalo moral do consumidor que planeja 
uma viagem para passar as festas de fim de ano no Rio de Janeiro e, lá 
chegando, verifica que suas reservas não foram realizadas, sendo obrigado a 
pernoitar em locais precários.

No que concerne ao pedido de modificação do valor da 
indenização pelos danos morais reconhecidos na sentença e aqui confirmados, 
merece acolhida a irresignação dos autores, impondo-se a majoração do valor 
fixado na sentença.

Sobre o tema, oportuna a lição do Prof. Silvio de Salvo 
Venosa ("Direito Civil, vol. IV, 3ª ed., Atlas, 2003), segundo a qual:

"Se, até 1988, a discussão era indenizar ou não o dano moral, a 
partir de então a ótica desloca-se para os limites e formas de 
indenização, problemática que passou a preocupar a doutrina e 
a jurisprudência." (pág. 203).

"Há um duplo sentido na indenização por dano moral: 
ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho 
educativo que essas indenizações apresentam para a 
sociedade. Quem, por exemplo, foi condenado por vultosa 
quantia porque indevidamente remeteu título a protesto; ou 
porque ofendeu a honra ou imagem de outrem, pensará muito 
em fazê-lo novamente." (pág. 207).

No tocante à fixação de um valor pelo dano moral, os tribunais 
utilizaram-se no passado, por analogia, do Código Brasileiro de 
Telecomunicações (Lei nº 4.117/62) e da Lei de Imprensa (nº 
2.250/69), únicos diplomas que apontaram parâmetros para a 
satisfação de danos morais, no passado.
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No Código Brasileiro de Telecomunicações, os valores 
oscilavam de 5 a 100 salários mínimos, enquanto na Lei de 
Imprensa, de 5 a 200 salários mínimos. Não se trata, no entanto, 
de aplicação inflexível, mas de mera base de raciocínio do juiz, 
que não está adstrito a qualquer regra nesse campo . . ." (pág. 
207/209).

"A falta de legislação específica nessa problemática tem 
gerado, todavia, decisões díspares e incongruentes. (pág. 209).

Na verdade, na fixação da indenização pelo dano 
moral, como já tivemos a oportunidade de decidir1, cabe ao juiz ao definir o 
montante da reparação nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não 
aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a 
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:

"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável 
que o arbitramento seja feito com moderação, 
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, 
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso". 

É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui 
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a 
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de 
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in 
Responsabilidade Civil, RT, 3ª edição, pag. 524).

Em suma: levando-se em consideração as 
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os 
inconvenientes naturais suportados pelos autores, seu nível socioeconômico, e, 
ainda, o porte da empresa recorrida, a indenização pelos danos morais deve ser 
majorada para R$ 6.000,00 para cada autor, quantia esta que se mostra 
suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelos 

1 Ap. s/ Rev. 563.866-00/7 - 2ª Câm.  extinto 2º TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 7.2.2000 ; 
AI 719.075-00/2 - 2ª Câm.  extinto 2º TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 17.12.2001
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consumidores, e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta negligente da ré.

Quanto aos honorários advocatícios, temos que 
também comportam majoração para o percentual de 15%, de forma a  
representar, de um lado, condigna e justa remuneração do advogado e, doutra, 
moderação frente à complexidade da demanda.

O ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in' "Código de 
Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9ª ed., RT., p. 193), ao 
analisar os critérios para a fixação dos honorários lembra que estes:

"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da 
fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a 
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o 
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, 
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a 
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico, 
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que 
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando 
da fixação dos honorários de advogado..."

Portanto, acolho também o pedido de majoração dos 
honorários advocatícios, mas em percentual menor ao pretendido no recurso.

Ante o exposto nego provimento ao recurso da ré e 
dou parcial provimento ao recurso adesivo dos autores para majorar o valor da 
indenização por danos morais para R$ 6.000,00 para cada autor e o percentual 
da verba honorária para 15%, sobre o montante da condenação.

FELIPE FERREIRA
Relator 

        Assinatura Eletrônica
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