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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1056652-89.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
DECOLAR.COM LTDA, são apelados SERGIO MATIOTA e PATRICIA 
STEVANATO DA VEIGA.

ACORDAM, em 35ª 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 
FLAVIO ABRAMOVICI (Presidente) e MELO BUENO.

São Paulo, 26 de março de 2018.

SERGIO ALFIERI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1056652-89.2015.8.26.0100

APELANTE: DECOLAR.COM LTDA 

APELADOS: SERGIO MATIOTA E PATRICIA STEVANATO DA VEIGA

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ DE 1º GRAU: DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
VOTO Nº 4329

                                       APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de Serviços. Ação de 
indenização por danos morais. Sentença de parcial 
procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. 
Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas 
contrarrazões afastada. A r. sentença sofreu 
questionamentos de forma a se conhecer do recurso.  
Aquisição de pacote de viagem internacional pelos autores. 
Casais que foram hospedados no mesmo quarto apesar de 
terem contratado quartos diferentes. Culpa de terceiro não 
evidenciada. Falha na prestação dos serviços. Serviço 
defeituoso que gera o dever de indenizar. Danos morais 
configurados e bem arbitrados. Sentença mantida. 
RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários 
advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, nos termos 
do art. 85, § 11, do CPC/2015.

 Trata-se de recurso de apelação interposto pela 

ré Decolar.com Ltda contra a r. sentença de fls.  90/95, cujo relatório 

adoto, que nos autos da ação de reparação de danos morais ajuizada por 

Sergio Matiota e Patricia Stevanato da Veiga, julgou parcialmente 

procedente a ação para condenar a ré a pagar a cada autor a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizada pela Tabela do 

Tribunal de Justiça a partir da data da sentença, de acordo com a Súmula 

362 do STJ e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 

1.500,00.
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Inconformada, apela a ré (fls. 97/105), 

alegando, em síntese, que é mera intermediadora dos interesses dos 

clientes com empresas fornecedoras de produtos turísticos, de modo que 

não tem relação com os danos morais alegados. Sustenta que o dano 

moral deve ser demonstrado e explicitamente comprovado. Aduz que o 

valor arbitrado a título de danos morais não foi razoável e causa evidente 

enriquecimento indevido da parte autora. Subsidiariamente requer a 

redução do valor arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso. 

Recurso tempestivo e preparado (fls. 106/107).

Foram apresentadas contrarrazões, alegando, 

preliminarmente, que o recurso não deve ser recebido, por se tratar de 

recurso protelatório, confuso e sem argumentações ou direcionamento 

conclusivo (fls. 110/113).

É o relatório.

Primeiramente é de se anotar que a r. sentença 

recorrida foi publicada após a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015, 

de modo que o presente recurso será examinado sob a égide do Novo 

Código de Processo Civil.

Por consequência, em fase de juízo de 

admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os 

requisitos legais necessários para o processamento do recurso.

Cuida-se de ação de indenização por danos 

morais ajuizada por Sergio Matiota e Patricia Stevanato da Veiga em 

face de Decolar.com Ltda.  

Alegaram os autores que em novembro de 

2014 adquiriram um pacote de viagem com destino a Orlando, Estados 

Unidos, pelo valor de R$ 3.946,00, para o dia 16/05/2015 com retorno 
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em 26/05/2015. A irmã da autora também comprou o mesmo pacote e 

para a mesma data de viagem, mas com outro número de reserva. Foi 

constatado pela autora que o voucher emitido estava com os dias e 

quarto errados, sendo tal fato informado para a ré no mês de fevereiro de 

2015, que afirmou que a alteração ocorreria em 24 horas. No dia da 

viagem foi observado que mesmo contratando reservas separadas, os 

dois casais foram alocados no mesmo quarto. Em contato com a ré, foi 

informado que o problema estaria resolvido até a chegada ao hotel. Ao 

chegarem ao hotel constataram que havia apenas uma reserva em nome 

do autor, e que os dois casais ficariam no mesmo quarto. Não 

conseguiram contato com a ré, e como o hotel não tinha mais quartos 

disponíveis, foram obrigados a dividir o mesmo quarto, o que causou 

enorme transtorno, uma vez que a viagem era de cunho romântico.  Por 

tais razões propuseram a presente demanda, objetivando a indenização 

por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.   

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 31/49), 

alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois atua apenas como 

intermediadora entre cliente e fornecedores de serviços.  No mérito, 

sustentou que cumpriu com presteza a intermediação da compra, e se 

houve algum erro foi por culpa exclusiva do hotel. Aduziu que o dano 

moral não restou comprovado. 

Os autores se manifestaram em réplica (fls. 

76/82).

Instadas as partes a especificarem provas (fls. 

83), os autores requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 85), 

enquanto a ré deixou de se manifestar (fls. 89).

Nesse contexto, sobreveio a r. sentença 
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hostilizada, que julgou parcialmente procedente a ação.   

Pois bem.

A r. sentença recorrida não é suscetível de  

qualquer reforma, não merecendo prosperar o  inconformismo da ré, ora 

apelante.

De início, impende analisar a preliminar 

suscitada nas contrarrazões de não recebimento do recurso, sob o 

argumento de se tratar de recurso protelatório, confuso e sem 

argumentações ou direcionamento conclusivo.

Dispõe o artigo 1.010, do CPC/2015:

“Art. 1.010  A apelação, interposta por petição 

dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II  a exposição do fato e do direito;

III  as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nesse sentido, tem-se que é necessário que a 

parte apelante demonstre os motivos capazes de ensejar a modificação 

do ato impugnado, de forma a possibilitar ao órgão ad quem avaliar 

eventual desacerto na decisão recorrida.

No caso, observa-se das razões recursais que 

não há um total descompasso entre o seu conteúdo e o contexto da r. 

sentença, haja vista que a ré alega ausência de responsabilidade e falta 

de demonstração do dano moral, buscando com isso, a reforma do 

julgado. 
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Sendo assim, verifica-se que a r. sentença 

sofreu questionamentos, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do 

recurso.

Portanto, afasta-se a preliminar suscitada nas 

contrarrazões e passa-se ao exame do mérito.

De se consignar que inquestionável que o 

negócio jurídico estabelecido entre as partes envolve relação de 

consumo, aplicando-se à espécie a legislação consumerista.

Com efeito, restou incontroverso que os autores 

adquiriram da ré, um pacote de viagem com destino a Orlando, Estados 

Unidos, assim como a irmã da autora, que adquiriu o mesmo pacote, mas 

com outro número de reserva. 

Sustentaram os autores que por falha da ré, 

ambos os casais foram alocados no mesmo quarto, apesar de terem 

adquirido reservas diferentes, e como não havia mais quartos 

disponíveis, foram obrigados a dividir um único quarto, o que causou 

enorme transtorno, fazendo com que se sentissem lesados, já que a 

viagem era de cunho romântico.

A ré, por sua vez, não nega que os autores 

tiveram problemas na hospedagem, apenas alega ausência de culpa, 

atribuindo-a a terceiro, no caso, o hotel. 

Alegou a ré que se houve algum erro foi por 

culpa exclusiva do hotel, que relacionou duas reservas distintas para o 

mesmo quarto e cobrando os mesmos valores (fls. 39).  

A ré, na qualidade de intermediadora, integra a 

cadeia de consumo, e sendo assim, torna-se responsável pelos vícios 

decorrentes de eventual falha na prestação do serviço. 
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Os autores realizaram tratativa com a ré para 

aquisição das passagens e reserva de hotel, e, dessa forma, considerando 

que foi a ré quem fez a oferta, realizou a venda e recebeu o preço, 

também é responsável pelos danos causados ao consumidor.

Portanto, diante da sua responsabilidade 

solidária e objetiva, deve responder pelos danos causados aos autores, 

em razão da falha na prestação do serviço, de acordo com o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a responsabilidade da ré decorre do 

risco da atividade que exerce, devendo responder pela prestação 

defeituosa do serviço. 

E, ainda que assim não fosse, sendo objetiva a 

responsabilidade da prestadora de serviços, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, era dever processual da ré, a 

comprovação de que o defeito inexistiu, ou ainda, de que a culpa foi 

exclusiva de terceiro (§ 3º, I e II), mas desse encargo não se 

desincumbiu, pois se limitou a narrar sobre a culpa exclusiva do hotel, 

sem apresentar qualquer prova nesse sentido. 

No caso, considerando que ambos os casais 

ficaram hospedados no mesmo quarto, diferentemente do quanto 

contratado, tem-se que o serviço defeituoso configurou situação que 

ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, o que autoriza a concessão 

de reparação por danos morais. 

Além disso, a frustração da expectativa de 

desfrutar da viagem da maneira inicialmente programada ultrapassa a 

esfera do mero descumprimento contratual. 

Trata-se de dano moral in re ipsa, cuja 
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indenização independe da demonstração do efetivo prejuízo ao 

consumidor. 

Segundo a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano moral existe in re ipsa; deriva 
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo 
que, provada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o 
dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 
presunção hominis ou facti, que decorre das regras da 
experiência comum” (in Programa de Responsabilidade 
Civil, Malheiros Ed. - 3ª ed., p. 91/92).

Portanto, devidamente reconhecido o direito à 

indenização por danos morais, reexamina-se o valor arbitrado na r. 

sentença a esse título, no montante de R$ 5.000,00 para cada autor, 

reputado excessivo pela ré.

Nesse campo, a indenização pecuniária objetiva 

punir o infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique 

em enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento 

jurídico, ou se revele insignificante.

Como não há rigidez no arbitramento do valor 

indenizatório a título de dano moral, mormente por inexistir, no direito 

positivo pátrio, norma regulamentadora acerca da matéria, o juiz deve 

orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, nos 

moldes do julgado proferido pelo C. STJ, a saber:

"o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao 

controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo 

que, na fixação da indenização a esse título, 

recomendável que o arbitramento seja feito com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 

econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 
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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" (cfr. REsp. n°s. 214.381-

MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel. Min. SÁLVIO 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU, respectivamente, 

29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98). 

Sobre o tema, oportuna a lição do Prof. Silvio 

de Salvo Venosa (Direito Civil, vol. IV, 3ª ed., Atlas, 2003), transcrita 

no Acórdão de Relatoria do Em. Des. Felipe Ferreira (Apelação nº 

003843-13.2012.8.26.0224), in verbis:

"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. No Código Brasileiro de 
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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).

Nesse sentido, afigura-se correta a indenização 

fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, como compensação pelos danos 

morais experimentados, sopesando-se o grau de culpa da ré em cotejo 

com os efeitos produzidos pela falha na prestação dos serviços, a 

condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade aplicáveis à espécie.

Esse valor não é exorbitante a ponto de 

implicar no enriquecimento sem causa dos autores, nem insignificante, 

servindo para compensar o abalo moral que suportaram e estimular a ré 

a aprimorar os serviços colocados à disposição de seus clientes.

Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal 

de Justiça:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  AGÊNCIA DE 
TURISMO  COMPRA E VENDA DE PACOTE DE 
VIAGEM  DANOS MATERIAIS E MORAIS  
Caracterizada a legitimidade passiva das agências de 
viagem  Incontroverso o vício na prestação do serviço 
 Caracterizados os danos morais  Não impugnados 

os valores dos danos materiais  SENTENÇA DE 
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as 
Requeridas (solidariamente) ao pagamento de 
indenização por danos materiais no valor de R$ 
1.285,72 e indenização por danos morais no valor de 
R$ 5.000,00 (com correção monetária e juros 
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moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde a 
sentença)  Juros moratórios incidem sobre a 
indenização por danos morais desde a citação  Valor 
dos honorários advocatícios majorado, ante a natureza 
da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono do 
Autor na fase recursal (artigo 85, parágrafo 11°, do 
Código de Processo Civil)  RECURSO (APELAÇÃO) 
DAS REQUERIDAS CVC, EZOG ME E EZOG LTDA. 
IMPROVIDO E RECURSO (ADESIVO) DO AUTOR 
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR AS 
REQUERIDAS (SOLIDARIAMENTE) AO 
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (COM 
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 14 DE ABRIL DE 
2016 E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS 
DESDE 12 DE JUNHO DE 2015), ALÉM DA 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (NOS 
TERMOS DA SENTENÇA), ARCANDO AS 
REQUERIDAS CVC, ERZOG ME E ERZOG LTDA. 
(SOLIDARIAMENTE) COM OS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DO AUTOR 
(FIXADOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO) 
E ARCANDO A REQUERIDA AVIANCA 
(SOLIDARIAMENTE) COM 80% DESTE VALOR”   
(TJSP;  Apelação 1005708-13.2015.8.26.0576; Relator 
(a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2017; Data de 
Registro: 27/03/2017)

“Responsabilidade civil  Indenizatória  Pacote de 
viagem - Falha na prestação de serviços  Danos 
materiais e morais. Incontroversa a falha na prestação 
dos serviços contratados, porquanto o pacote de 
turismo não foi fielmente cumprido, há o dever de 
indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo 
contratante. Responsabilidade solidária entre a 
agência de viagem e a companhia aérea configurada 
(art. 14 e 25, parágrafo primeiro do CDC). Para a 
fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta 
determinados critérios baseados nas condições 
econômicas e sociais das partes, bem como a 
intensidade do dano, atendidos os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais. 
Dever das rés de ressarcir o prejuízo dos autores, ante 
a prova do ato ilícito e dos danos dele decorrentes. 
Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte 
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por cento), sobre o valor da condenação. Ação 
procedente. Recurso provido.”
(TJSP;  Apelação 1006786-29.2017.8.26.0590; Relator 
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de São Vicente - 2ª Vara Cível; 
Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 
18/12/2017)

Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença 

tal como lançada.

Por fim, considerando o disposto no § 11, do 

artigo 85, do CPC/2015, os honorários advocatícios em favor do patrono 

dos autores ficam majorados de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, com 

correção monetária a partir da presente decisão, e juros de mora de 1% 

ao mês a partir do trânsito em julgado do presente Acórdão.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO.

           SERGIO ALFIERI

                                Relator
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