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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003301-55.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante 
DECOLAR. COM LTDA., é apelada BRUNA MORAES.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RAMON MATEO 
JÚNIOR E CARMEN LUCIA DA SILVA.

São Paulo, 27 de março de 2018. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação: 1003301-55.2017.8.26.0320

Comarca: Limeira

Juízo de origem: 3ª Vara Cível

Juiz prolator: Mario Sérgio Menezes

Processo: 1003301-55.2017.8.26.0320

Apelante: Decolar. Com Ltda.

Apelada: Bruna Moraes

APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito com 
pedidos de indenização por danos morais e de tutela de 
urgência  Cobrança de viagem, cuja compra foi cancelada 
por indisponibilidade do produto  Sentença de parcial 
procedência, com indenização por danos morais  Recurso 
da empresa ré.

ILEGITIMIDADE PASSIVA  Não provimento  Parte 
com poder de gerência sobre a cobrança efetuada  
Empresa responsável por disponibilizar os produtos no 
mercado  Responsabilidade que se confunde com o 
mérito.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Relação negocial regida 
pelo CDC  Incontroverso cancelamento da compra por 
indisponibilidade da passagem aérea componente do pacote 
de viagem  Cobrança referente a hospedagem  
Cancelamento da cobrança e devolução do valor quatro 
meses após o evento  Falha na prestação do serviço, 
violando o disposto no art. 18 do CDC.

DANO MORAL  Ocorrência  Cobranças indevidas e 
pagas, com utilização do limite de crédito da autora em 
época de férias e de maiores gastos  Valor fixado pelo 
juízo de origem que comporta redução  Danos de ordem 
essencialmente material  Ausência de mácula à imagem 
ou honra da autora, ou abalo de crédito  Valor reduzido 
para R$ 3.000,00  Sucumbência mantida em desfavor da 
ré. Recurso parcialmente provido.

VOTO Nº 17555

Trata-se de apelação interposta pela ré contra a 
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sentença de fls. 162/164, que julgou parcialmente procedente a ação de 

repetição de indébito com pedidos de indenização por danos morais e de 

tutela de urgência.

A corré Decolar.com foi condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, 

com correção monetária e juros moratórios desde a data da decisão, 

tornando definitiva a tutela de urgência que determinou a suspensão na 

cobrança de valores relativos à compra cancelada, objeto dos autos.

Foi igualmente condenada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação.

Homologou-se o pedido de desistência da ação 

em relação ao corréu HL Hoteis Ltda EPP, com a extinção do processo 

nos termos do art. 485, VIII do CPC.

A apelante pugna pela reforma da sentença, com 

a improcedência da ação. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade 

passiva. Alega ser mera intermediadora das transações realizadas entre 

os consumidores e as empresas fornecedoras de serviço, as quais 

respondem exclusivamente pelas suas falhas de cobrança ou de 

prestação de serviço. Aduz não ter gerência sobre as cobranças de 

reservas feitas pelos consumidores.

No mérito, argumenta não ter responsabilidade 

em indenizar a autora. Alega que a compra foi cancelada com sucesso, 

bem como realizado o reembolso dos valores em tempo hábil, 

inexistindo transtornos que superem o mero dissabor, ou ato ilícito de 
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sua parte. Aduz inexistir mácula à imagem da autora perante terceiros.

Subsidiariamente, postula a redução do valor 

fixado a título indenizatório. Argumenta que o valor de R$ 8.000,00 não 

guarda relação com a extensão do dano no caso, causando o 

enriquecimento indevido da autora.

Tempestivo e com o devido recolhimento do 

preparo, o recurso foi respondido.

É o relatório.

Cuida-se de ação indenizatória movida por Bruna 

Moraes contra a empresa Decolar. Com Ltda e, inicialmente, contra a 

HL Hoteis Ltda Epp. Narra a autora ter buscado adquirir pacote de 

viagens no site da primeira requerida, em 16/12/2016, sendo este 

cancelado, por indisponibilidade, ao final do processo de compra.

No entanto, alega ter sido cobrada, em seu cartão 

de crédito, pelo valor de R$ 4.433,60, dividido em 10 parcelas, 

referente à hospedagem componente do pacote cancelado. Diz ter 

buscado extrajudicialmente a requerida para a suspensão da cobrança e 

restituição dos valores pagos indevidamente, sem êxito.

Requer a devolução em dobro dos valores pagos 

por si referentes à viagem cancelada, aplicando-se o disposto no art. 42, 

parágrafo único do CDC. Pede a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão das cobranças 

indevidas. Alega se tratar de dano verificado “in re ipsa”, pelo próprio 

ato ilícito praticado pela ré.

A título de tutela de urgência, requereu que a ré 
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cessasse imediatamente as cobranças indevidas em suas faturas de 

cartão, pedido este deferido pelo juízo de origem (fls. 93/94).

Juntou à inicial cópia das faturas de seu cartão de 

crédito de final 4439, com vencimentos entre janeiro e março de 2017, 

demonstrando a cobrança de três das dez parcelas da compra acima 

mencionada (fls. 12/15), assim como de mensagens eletrônicas 

recebidas da empresa ré, demonstrando o cancelamento e o alegado 

reembolso do valor referente às passagens aéreas canceladas, mas não o 

reembolso relativo à hospedagem (fls. 17/22).

Trouxe, também, cópia da reclamação pré-

processual ajuizada no CEJUSC de Limeira sob o nº 

0001423-15.2017.8.26.0320, cuja tentativa de conciliação restou 

infrutífera (fls. 23/83).

A corré Decolar informou o cumprimento da 

decisão liminar, demonstrando o cancelamento da cobrança total e 

reembolso das quatro parcelas pagas, em 18/04/2017 (fls. 97/98 e 

130/131). Apresentou contestação (fls. 141/150), argumentando de 

forma semelhante ao que acima relatado, quanto à apelação aqui em 

análise.

Houve audiência de conciliação, prejudicada 

devido à ausência da requerida (fls. 152/153). Após réplica e pedido de 

desistência da ação face à corré HL Hotéis Ltda (fls. 154/155 e 159), 

sobreveio a sentença de parcial procedência, atacada pelo recurso ora 

sob julgamento. 

Com a devida vênia ao juízo de origem, a 
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sentença comporta parcial reforma, apenas para se reduzir o montante 

fixado a título de indenização por danos morais.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de 

ilegitimidade passiva da ré, por atuar como mera intermediadora do 

negócio realizado entre a autora e a administradora do hotel. A própria 

análise dos autos demonstra que a ré tem poder de gerência sobre a 

cobrança efetuada em nome da autora, confundindo-se a sua 

responsabilidade com o mérito da demanda.

Aponta-se a incidência do CDC ao caso em 

análise, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e 

fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º dessa lei. Vê-se que a autora 

buscou o sítio eletrônico da ré para adquirir pacote de viagem, por esta 

disponibilizado em mercado.

É fato incontroverso nos autos que o pacote de 

viagem, composto pela passagem aérea e pela estadia em hotel, foi 

cancelado por indisponibilidade do voo nas condições inicialmente 

oferecidas, durante o processo de compra. Igualmente incontroverso 

que a autora foi cobrada, inicialmente, pelo valor referente ao pacote de 

viagens.

A ré alega ter realizado o cancelamento das 

cobranças e o estorno dos valores em tempo hábil. Isto significa dizer 

que haveria de ser respeitado o prazo previsto no art. 18, § 1º do CDC, 

que estabelece a devolução imediata do valor pago se, em até trinta dias, 

o vício do produto não for sanado.

A ação, no entanto, foi ajuizada em março, 
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sobrevindo a notícia do cancelamento e reembolso dos valores pagos 

apenas em abril, quando a ré cumpriu a decisão que concedeu a tutela 

de urgência requerida pela autora.

Ademais, importante frisar que este feito foi 

precedido de reclamação pré-processual, o que demonstra o prévio 

conhecimento da requerida acerca da irregularidade da cobrança 

efetuada, sem que tenha tomado prévia ação eficaz para evitar sua 

continuidade.

As cobranças indevidas praticadas pela ré fazem 

exsurgir seu dever de indenizar. No entanto, verifica-se que os danos 

sofridos pela autora são de ordem essencialmente patrimonial.

A sentença julgou improcedente o pedido de 

indenização por danos materiais formulado pela autora, e a ausência de 

recurso por sua parte impede o conhecimento deste tópico nesta 

instância.

No que diz respeito aos danos morais, verifica-se 

a sua ocorrência. Além das cobranças indevidas e pagas, conforme se 

infere de suas faturas de cartão juntadas aos autos, a autora teve 

restrição temporária de limite no cartão de crédito em época de férias e 

de maiores gastos. Ademais, o estorno do valor da hospedagem não 

utilizada demandou extenso procedimento, culminando na presente 

decisão, alongando-se os danos patrimoniais por, ao menos, quatro 

meses.

Por outro lado, a autora não sofreu mácula à sua 

imagem, ou mesmo abalo de crédito, a justificar a fixação de patamar 
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elevado a título indenizatório. A indenização por dano moral deve ser 

reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal.

O valor da indenização pelo dano moral sofrido 

pela autora deve ser proporcional aos elementos do caso concreto, isto 

é, à extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva, a 

ensejar uma indenização ao mesmo tempo compensatória à autora e 

pedagógica à ré.

A esse respeito já se manifestou o C. STJ:

A indenização por dano moral deve atender a uma 

relação de proporcionalidade, não podendo ser 

insignificante a ponto de não cumprir com sua função 

penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar 

da razão compensatória para a qual foi predisposta.

(STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).

No presente caso, o dano moral deve ser medido 

conforme a extensão do dano concreto e provado. Pelos elementos 

acima apontados, entende-se como mais adequado, em termos de 

razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 3.000,00, 

acrescido de juros de mora desde a data da primeira cobrança indevida e 

com correção monetária desde a data do arbitramento.

Mantida a parcial procedência da demanda, resta 

inalterada a distribuição da sucumbência em desfavor da ré. Nos termos 

do art. 85, § 8º do CPC, arbitro o valor dos honorários advocatícios em 
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R$ 800,00.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao 

recurso da ré, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

HELIO FARIA

Relator
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