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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1074033-81.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

RITA DE CÁSSIA FERRAZ DO AMARAL BRAGHETTI,, é apelada 

DECOLAR. COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

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 da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 16 de abril de 2018
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 20.616
Apelação Cível nº 1074033-81.2013.8.26.0100
Comarca de São Paulo  Foro Central Cível / 38ª Vara Cível
Juiz(a): Álvaro Amorim Dourado Lavinsky
Apelante(s): Rita de Cássia Ferraz do Amaral Braghetti
Apelado(a)(s): Decolar.com Ltda.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (reserva de hotel). AÇÃO DE 
REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. AUTORA QUE, AO CHEGAR A PAÍS ESTRANGEIRO, 
FOI SURPREENDIDA COM A NOTÍCIA DE QUE A RÉ NÃO 
HAVIA RESERVADO OS QUARTOS DE HOTEL, COMO 
PROMETIDO. SUCESSÃO DE TRANSTORNOS COM APTIDÃO 
DE CAUSAR ABALO PSÍQUICO À AUTORA. TEORIA DO 
DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO DO CONSUMIDOR. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MONTANTE DA REPARAÇÃO 
QUE, NO ENTANTO, DEVE SER MAJORADO.
O passeio, que deveria proporcionar alegrias e regozijo à autora e 
a seus familiares, acabou por lhes trazer demasiada preocupação. 
Com efeito, a autora e sua família chegaram à cidade de Boston 
(Estados Unidos da América), e descobriram que a ré não havia 
reservado os quartos no hotel escolhido. Perderam horas de seu 
passeio em busca de solução para o problema, quando poderiam 
estar aproveitando suas férias. Tiveram de se afastar 50 
quilômetros do destino pretendido, em busca de hotel que, no dia 
seguinte, teve de ser abandonado, pois o único quarto disponível 
já estava reservado para terceiros, tendo sido submetidos a uma 
nova busca por hotel, em terra estrangeira. Boa parcela de seu 
tempo foi perdida com a busca por local adequado para 
pernoitarem. E o que é pior: se encontraram desamparados em 
país estrangeiro, sem qualquer apoio emocional ou econômico 
por parte da ré. Tem plena aplicação aqui a teoria do desvio 
produtivo do tempo do consumidor. Afinal, a autora poderia 
estar gozando férias com sua família, mas, em vez disso, pôs-se a 
solucionar o problema que lhe foi causado pela ré. Nessa toada, o 
montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$2.000,00) 
revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e 
razoabilidade, e, por isso, comporta majoração para R$6.000,00.

DANO MATERIAL EMERGENTE NÃO COMPROVADO.
Os documentos carreados aos autos não se prestam à 
comprovação do dano material emergente, seja porque as listas 
de gastos redigidas em idioma alienígena vieram 
desacompanhadas da imprescindível tradução para o vernáculo, 
seja porque a autora não comprovou o desencaixe financeiro, ou 
seja, o efetivo desembolso dos valores cobrados pela ré.
Apelação provida em parte.
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Vistos,

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 
sentença, prolatada às pp. 114/116, que julgou procedentes em parte os 
pedidos formulados na inicial dessa ação de reparação de danos que Rita de 

Cássia Ferraz do Amaral Braghetti move em face de Decolar.com Ltda., para 
condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00, a título de reparação do dano 
moral, suportado em decorrência da falha na prestação do serviço. A 
almejada indenização do dano material não foi concedida, à míngua de 
comprovação.

A autora narra na inicial que viajou com sua família (marido e 

dois filhos) para os Estados Unidos da América, em férias. Para reserva de 
quartos de hotel, contratou os serviços prestados pela ré, e pagou 
adiantadamente pela reserva. Ocorre que a ré falhou no serviço, pois, ao 
chegarem ao hotel, as reservas não haviam sido feitas. Após horas de 
discussão tentando solucionar o problema, a família se viu obrigada a se 
hospedar em hotel que distava 50 quilômetros da cidade que pretendiam 
visitar. Por isso, tiveram que locar automóvel para se deslocar. Ocorre que 
os quartos já estavam reservados para outros hóspedes, de modo que, após 
pernoitarem no hotel distante, viram-se obrigados a deixá-lo na manhã do 
dia seguinte, e partir em busca de nova hospedagem. Não lhe foi devolvido 
o valor pago pelas reservas. Perdeu dois dias de suas férias em busca de 
hotéis, por culpa da ré, e, assim, deixou de visitar a cidade de Boston, 
como desejava. Aduz padecimento de danos moral e material (US$464,27, 

referentes a duas diárias extras). Pede a condenação da ré à reparação daquele e 
à indenização deste. 

Em contestação, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam. No mérito, alega que não pode ser responsabilizada 
pelos infortúnios narrados na inicial. Impugna existência e extensão dos 
danos.

O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória, 
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) há pertinência subjetiva no 
polo passivo da demanda; (b) houve falha do serviço, já que a requerida 
não efetivou a reserva no hotel, fazendo com que a autora e família, após 
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longa espera, tivessem de se hospedar em dois hotéis diferentes, ambos 
distantes de Boston, prejudicando o lazer do grupo; além disso, a ré não 
prestou a assistência necessária à autora, que se encontrava em país 
estrangeiro; tais circunstâncias dão ensejo à reparação por danos morais; e 
(c) a autora não anexou aos autos recibo de quitação, limitando-se a anexar 
cópia de tela de sistema informatizado, mas sem demonstrar que as 
parcelas foram efetivamente descontadas e não estornadas posteriormente 
no cartão de crédito, deixando de anexar as respectivas faturas. Assim, 
julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para 
condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00, a título de reparação do dano 
moral, suportado em decorrência da falha na prestação do serviço.

Inconformada, a autora apela às pp. 119/127. Alega, em suma, 
que: (a) o montante da reparação comporta majoração para R$12.000,00; e 
(b) o dano material foi devidamente demonstrado. Pugna pelo provimento 
do recurso para reforma da r. sentença.

A ré ofertou contrarrazões (pp. 135/142).

Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário 
virtual.

É o relatório do essencial.

2. A responsabilidade da ré pela reparação dos danos 
suportados pela autora tornou-se tema imutável, por força da eficácia 
preclusiva da coisa julgada material. Resta apurar a extensão do dano 
moral, e a existência do dano material.

Nesse sentido, e respeitado o entendimento do nobre 
magistrado a quo, a r. sentença comporta reparo.

O passeio, que deveria proporcionar alegrias e regozijo à 
autora e a seus familiares, acabou por lhes trazer demasiada preocupação.

Com efeito, chegaram à cidade de Boston, e descobriram que a 
ré não havia reservado os quartos no hotel escolhido.

Isso, por si só, já era suficiente a lhes causar transtorno e 
dissabores. Afinal, perderam horas de seu passeio em busca de solução 
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para o problema, quando poderiam estar aproveitando suas férias.

Mas há mais.

Tiveram de se afastar 50 quilômetros do destino pretendido, 
em busca de hotel que, no dia seguinte, teve de ser abandonado, pois o 
único quarto disponível já estava reservado para terceiros, tendo sido 
submetidos a uma nova busca por hotel, em terra estrangeira.

Ora, não é muito difícil imaginar que a autora e sua família 
devem ter passado boa parcela de seu tempo, preocupados em conseguir 
local adequado para pernoitarem.

E o que é pior: se encontraram desamparados em país 
estrangeiro, sem qualquer apoio emocional ou econômico por parte da ré.

Não se cuida efetivamente de mero aborrecimento, mas de 
verdadeira frustração causada pela falha na prestação do serviço.

Os transtornos causados pela ré aos autores transpassam a 
linha tênue existente entre o mero aborrecimento e o dano moral, mais se 
aproximando deste e, consequentemente, afastando-se daquele.

Pode-se apenas imaginar a amargura, a impotência, a angústia, 
o descrédito e até mesmo raiva sentidos por eles. Tudo isso autoriza a 
condenação da ré à reparação do dano moral.

Tem plena aplicação aqui a teoria do desvio produtivo do 
tempo do consumidor. Afinal, a autora poderia estar gozando férias com 
sua família, mas, em vez disso, pôs-se a solucionar o problema que lhe foi 
causado pela ré.

Quanto ao montante da reparação, cumpre ressaltar que seu 
valor, no direito pátrio, não é tarifado, e os critérios de fixação são 
propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-
se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins 
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, 
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa 
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta 
a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a 
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento 
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indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa 
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir 

o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 

9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de 
reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada 
de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que 
configure enriquecimento sem causa do autor.

Nessa toada, o montante da reparação arbitrado na r. sentença 
(R$2.000,00) revela-se apequenado, porque ela (a reparação) deve ser 
estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e 
razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco 
inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). Esse valor 
comporta majoração para R$6.000,00, a fim de atender aos anseios 
reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à 
luz da razoabilidade.

Quanto ao dano material, a r. sentença não comporta reparo.

A uma, porque o pagamento de estadias não previstas não 
poderia ser considerado dano material emergente, uma vez que o serviço 
foi efetivamente utilizado. O dano efetivo adviria do pagamento pelas 
reservas que não foram feitas e nem usufruídas, mas a autora não pleiteou o 
reembolso.

A duas, porque os documentos de fls. 21/23 e 27/28 não se 
prestam à comprovação do dano material, pois as listas de gastos redigidas 
em idioma alienígena vieram desacompanhadas da imprescindível tradução 
para o vernáculo. E nem se diga que se trata de documentos que dispensam 
tradução, pois não se compreende o significado de muitas das expressões 
nelas constantes (e.g.: market beverage, state occupancy tax; room charge; 

concession recovery fee; etc.). Impossível ao Colegiado afirmar, sem a 
respectiva tradução, se se trata realmente de gastos com estadias extras.

A três, porque, como já dito, o que configuraria dano material 
seria o valor desembolsado a favor da ré, para pagamento de reservas de 
hotel não realizadas. No entanto, a autora não comprovou o desencaixe 
financeiro, ou seja, o efetivo desembolso dos valores cobrados pela ré.

3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, 
apenas para majorar o montante da reparação, de R$2.000,00 para R$6.000,00. 
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Considerando que o recurso foi provido apenas em parte, e levando em 
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários 
advocatícios, arbitrados em R$800,00, a serem pagos pela autora ao patrono 
da ré, ficam majorados em R$500,00.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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