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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1039535-04.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada 
DECOLAR. COM LTDA, é apelada/apelante MARINA LEAL MARTINS DA CUNHA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora. V. U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA 
(Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.

São Paulo, 2 de abril de 2018.

Alfredo Attié
Relator

Assinatura Eletrônica
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COMARCA: GUARULHOS 

APELANTES: DECOLAR.COM LTDA.; MARINA LEAL MARTINS DA CUNHA

APELADOS: OS MESMOS

VOTO N.º 8.873

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TURISMO. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. 
RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES 
DESPENDIDOS PELA AUTORA. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ 
NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS 
IMPORTÂNCIAS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
NATUREZA OBRIGACIONAL. PRECEDENTES. DANO 
MORAL. OCORRÊNCIA. CONDUTA INDILIGENTE E 
DESIDIOSA DA EMPRESA RÉ NO TRATO DA QUESTÃO. 
SITUAÇÕES VIVENCIADAS PELA AUTORA QUE 
EXTRAPOLARAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO 
OU SIMPLES INCÔMODO E QUE FRUSTRARAM AS 
JUSTAS EXPECTATIVAS DE VIAGEM INTERNACIONAL 
DE FÉRIAS. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. “QUANTUM” 
INDENIZATÓRIO MAJORADO, COM OBSERVÂNCIA À 
DUPLA FINALIDADE, PUNITIVA E COMPENSATÓRIA, DA 
INDENIZAÇÃO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA 
PROVIDO EM PARTE. 

Vistos.

Cuida-se de ação de reparação por danos morais e materiais, 

fundada em prestação de serviços de turismo, cujos pedidos foram julgados parcialmente 

procedentes na sentença de fls. 150/152 para condenar a ré à devolução da importância 

de R$ 4.246,00 bem como ao pagamento da indenização por danos materiais 

quantificada no valor de R$ 5.000,00, ambas corrigidas desde a sentença e acrescidas 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Pela ré, as custas e despesas 

processuais, além da verba honorária advocatícia fixada em 10% do importe 

condenatório.
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Embargos declaratórios opostos às fls. 155/160, parcialmente 

acolhidos às fls. 170/172 para, sanando os vícios verificados, determinar que, no tocante 

à indenização material, “por se tratar de obrigação líquida, os juros relativos ao valor da 

restituição determinada devem ser contados a partir do vencimento da obrigação, ou 

seja, após vencimento do prazo de 120 dias estipulado no contrato de intermediação de 

compra e venda com a ré”, nos termos do art. 397 do Código Civil.

 

A ré apela (fls. 161/167) aduzindo a ausência dos requisitos 

autorizadores à reparação moral, mormente ante a falta de comprovação, pela autora, 

dos alegados prejuízos extrapatrimoniais sofridos, a tornar injustificável, igualmente, a 

excessiva condenação imposta a este título que deve, ao menos, ser reduzida.

A autora recorre adesivamente (fls. 180/196) sustentando que a 

conduta desidiosa e negligente da ré, sobretudo ante a ausência de qualquer intenção 

em ressarcir a consumidora das importâncias despendidas, evidenciam a abusividade e 

a má-fé nos atos praticados, de modo a ser plenamente cabível a devolução em dobro 

inicialmente pleiteada. Do mesmo modo, reputa insuficiente a indenização moral 

arbitrada, pugnando por sua majoração, assim como busca a reforma da sentença para 

que seja a ré também condenada ao pagamento dos honorários contratuais, em 

observância ao princípio da restituição integral, além de multa por litigância de má-fé.

Recursos tempestivos e preparados (fls. 168 e fls. 197/199).

Recebem-se os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 

1.010, §3º, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

Ausentes as contrarrazões (fls. 231).

É O RELATÓRIO.

Trata-se de ação reparatória por danos morais e materiais 

ajuizada em decorrência de alegada má prestação de serviços pela ré -  intermediadora, 

via “e-commerce”, da venda de passagens aéreas junto às empresas Avianca e BQB -  
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que, mesmo diante do exercício do direito de arrependimento de compra e do 

cancelamento dos vôos contratados, não reembolsou a autora quanto aos valores 

despendidos na transação comercial.  

Pois bem.

A irresignação da ré cinge-se à alegação inexistência de dano 

moral indenizável, assim como ao excesso em seu arbitramento.

A insurgência da autora, por sua vez, tem por fundamento a 

necessidade de ressarcimento em dobro das quantias por ela despendidas; da 

condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais; e, na 

majoração da verba fixada a título de reparação extrapatrimonial. 

Com efeito. 

De início, não há que se falar em ressarcimento em dobro dos 

valores pagos indevidamente.

Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC que:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do 
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 
justificável.

Observa-se que a disposição do aludido dispositivo, constitui uma 

sanção de direito material destinada a punir o ato ilícito e, ao mesmo tempo, e 

especialmente, destina-se a reparar o dano sofrido pela parte lesada, estabelecendo 

desde logo o montante, de modo a dispensá-la do ônus de provar sua existência e 

extensão.

Seu pressuposto, entretanto, é a efetiva existência de má-fé, 

segundo entendimento que se encontra consolidado na jurisprudência do C. Superior 

Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CONTRATO IMOBILIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ 1. A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em 
dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando 
demonstrada a má-fé do credor. 2. Agravo não provido. (AgRg no REsp 
1441094 / PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 21/08/2014).

A restituição em dobro das quantias pagas indevidamente pelo 
consumidor exige a caracterização de má-fé do fornecedor de produtos 
ou serviços. (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp nº 269.915/RJ, Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2013, DJe 17/05/2013).

DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM 
DOBRO COM BASE NO CDC. 1 A jurisprudência das Turmas que 
compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a 
repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do 
CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-
fé do credor. 2 Agravo Regimental improvido. (STJ. 3.ª Turma, ArRg no 
Resp. 1199273/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 19/08/2011)

No caso em exame, não obstante os argumentos da autora, certo 

é que os elementos dos autos não permitem reconhecer a ocorrência de má-fé na 

conduta da empresa ré. Assim, não existe justificativa para cogitar da aplicação da pena 

do artigo 42, § único, do CDC, restando, por conseguinte, de rigor a devolução dos 

valores indevidamente exigidos, entretanto, apenas na sua forma simples, consoante 

delineado pelo magistrado sentenciante.

Quanto à questão da responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários advocatícios contratuais, igualmente sem razão a autora.

Tratativas remuneratórias existentes entre mandante e 

mandatário decorrem de liberalidade entre eles e não são extensíveis ao réu acionado 

em juízo, a quem incumbe apenas suportar os honorários advocatícios sucumbenciais, 

se vencido.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que 

"os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de 

reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código 

Civil de 2002" (Ag. Rg. no Aresp. nº 746.234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).

E, ainda:
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CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS. 
NULIDADE. EMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. PAGAMENTO 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM 
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO 
ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.(...) 6. A contratação de 
advogado particular para a defesa de seus interesses consiste em 
exercício de liberalidade da parte, que não pode, repassar a 
responsabilidade pelo pagamento de tal rubrica para terceiro que não 
influiu na formação daquela relação contratual. Sendo assim, a 
responsabilidade da parte vencida, por força de expressa disposição 
legal, fica circunscrita ao pagamento das custas processuais e dos 
honorários de sucumbência (artigo 20, do CPC). (REsp 1479033, Rel. 
Min. Moura Ribeiro, DJe 23/06/2015)

Nesta Corte:

Responsabilidade civil. Danos decorrentes de acidente de trânsito. Ação 
julgada parcialmente procedente. Revelia da ré. Pretensão ao reembolso 
dos honorários contratuais. Não cabimento. Gastos com advogados 
contratados não reembolsáveis. Honorários advocatícios fixados em 10% 
do valor da condenação atualizado (R$1.401,00). Elevação para R$ 
1.000,00. Recurso provido em parte. Os honorários de advogado 
contratados pelo autor para defesa de seus direitos não são 
reembolsáveis, ainda que consequência secundária do processo sobre o 
direito substancial, e só podem ter origem no processo e nos atos nele 
praticados. Os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 
condenação atualizado, não se mostram razoáveis e não remuneram 
com dignidade e razoabilidade os advogados que assistem o autor. 
Assim, a verba merece elevada para R$1.000,00, conforme sugerido 
pelos próprios patronos da parte vencedora. (TJSP. Ap. 

1015103-36.2014.8.26.0003, Relator KioitsiChicuta; Comarca: São 
Paulo; Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 19/11/2015; Data de registro: 19/11/2015)

Nesta Câmara:

Mandato  Ação de cobrança e pedido contraposto Renúncia ao 
mandato   Direito de receber pelos serviços prestados até então   
Atuação parcial da patrona no processo   Proporcionalização do valor 
cobrado   Restituição de honorários advocatícios contratuais   
Descabimento   Provimento parcial do recurso do réu e provimento do 
recurso da autora. (Apelação nº 0001354-74.2010.8.26.0466, Relator 
Vianna Cotrim; Comarca: Pontal; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro: 10/03/2017)

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - VEÍCULO OBJETO DE 
SUCESSIVAS VENDAS - EXISTÊNCIA DE DIVERSAS RESTRIÇÕES 
JUDICIAIS QUE OCASIONARAM SUA APREENSÃO - RELAÇÃO DE 
CONSUMO ENTRE O ADQUIRENTE E A EMPRESA ALIENANTE QUE 
AUTORIZA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE 
TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VENDEDORA - 
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NECESSIDADE DE RESCISÃO DO AJUSTE E RETORNO DAS 
PARTES AO STATUS QUO ANTE - COBRANÇA DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação de advogado para defesa 
dos interesses da parte em juízo traduz exercício regular do direito de 
acesso à Justiça, além de assegurar as garantias do contraditório e da 
ampla defesa, não configurando, por si só, dano material passível de 
indenização. (Apelação nº 0011988-53.2010.8.26.0071, Relator Renato 
Sartorelli; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 02/02/2017; Data de registro: 03/02/2017)

1. Prestação de serviços educacionais Ação comintaróriac.c. 
indenização por danos morais   Intempestividade e deserção afastados 
  Fundação Pública Estadual   Contagem em dobro do prazo para 

recorrer e isenção de recolhimento da taxa judiciária. 2. Obrigação de 
fazer consistente em disponibilizar às alunas a disciplina necessária à 
conclusão do curso - Admissibilidade   Aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor   Responsabilidade objetiva   Ausente culpa exclusiva 
de terceiros   Dano moral   Reconhecimento   Redução do quantum   
Cabimento   Restituição de honorários advocatícios contratuais   
Descabimento   Parcial provimento do recurso. (Apelação nº 
0002058-60.2012.8.26.0129, Relator Vianna Cotrim; Comarca: Casa 
Branca; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 15/12/2016)

SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. 1. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os 
contratados entre a autora e o seu patrono, sendo incabível que a parte 
vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte 
contrária. (...) (Ap. 0236031-05.2009.8.26.0007, rel. FELIPE FERREIRA, 
J. 23/03/2012)

De outra banda, ao contrário do aduzido pela ré, a ocorrência do 

dano moral no presente caso é cristalina, uma vez que a parte autora, além de ter 

desrespeitado seu direito de arrependimento (ao não ser reembolsada, em uma primeira 

ocasião, por compra efetuada, via meio eletrônico, no “site” da empresa ré), viu-se 

obrigada, ante as alterações promovidas nos vôos contratados junto à parte ré, a 

cancelar viagem internacional, frustrando, assim, todos os seus planos e expectativas de 

merecidas férias, circunstância que ultrapassa, de certo, o grau de desgosto ou dissabor 

cotidiano decorrente de um fato qualquer e corriqueiro da vida em sociedade.

Desse modo, resta claro que a frustração causada à autora, 

acrescida da conduta indiligente e desidiosa da empresa ré no trato da questão, 

extrapola a hipótese de mero descumprimento contratual e evidencia, por óbvio, a 

ocorrência de dano moral, que deve ser indenizado.
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Por outro lado, no que tange a fixação do valor da indenização 

moral, deve-se observar que seu arbitramento levará em conta as funções ressarcitória e 

punitiva da indenização, assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica 

do ofensor, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para 

aquele a que se pretende indenizar, como também não pode ser diminuto a ponto de não 

incentivar a ré no aprimoramento dos seus serviços, evitando a reiteração de condutas 

indevidas.

A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a indenização 

não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que 

se torne inexpressiva:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial 
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser 
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber 
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo 
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as 
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que 
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 
inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9ª ed., pág. 60).

Neste sentido, ainda:

O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior 
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser 
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a 
constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e 
exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, 
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
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. 
Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. (STJ. 4ª 
Turma, REsp 245.727/SE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 
28/03/2000).

Dessa maneira, observados os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial da parte autora 

e, ao mesmo tempo, não servir de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito, tem-se 

que a indenização moral deve ser majorada para R$ 8.000,00, com atualização 

monetária a partir da data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da 

disponibilização da citação, porquanto atende os pressupostos acima consignados e 

revela-se adequado às peculiaridades da hipótese concreta.
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Por derradeiro, em que pese a situação fática descrita, não se 

vislumbra, na conduta da empresa ré, qualquer fuga ao regular desempenho do direito 

de ação ou de abuso de direito, mas apenas, e tão só, a tentativa de defender seus 

interesses e aquilo que considera justo, inadmitindo-se, por consequência, o 

reconhecimento da litigância de má-fé a justificar a imposição da referente penalização.

E, diante da determinação do artigo 85, § 11, do CPC (“O tribunal, 

ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto 

nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários 

devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 

§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”), os honorários advocatícios sucumbenciais 

devidos pela ré à autora devem ser majorados a 12% do valor da condenação.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se 

parcial provimento ao recurso da autora.

ALFREDO ATTIÉ
Relator
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