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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1017905-79.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante 
DECOLAR.COM LTDA, é apelado CAIO VICTOR CARLINI FORNARI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª 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 Desembargadores SIMÕES DE 
VERGUEIRO (Presidente) e MAURO CONTI MACHADO.

São Paulo, 16 de maio de 2018.

Jovino de Sylos
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 32262
APEL.Nº: 1017905-79.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.  : DECOLAR.COM LTDA.
APDO.  : CAIO VICTOR CARLINI FORNARI

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 
por danos materiais e morais  autor pagou a hospedagem e foi 
indevidamente cobrado pela Decolar.com  aplicação do CDC (Lei 
8078/90) - não comprovada pela ré reserva de outro hotel, que 
inclusive desinteressou-se da dilação probatória - danos materiais 
e morais configurados  manutenção do “quantum debeatur”, 
porque fixado nos padrões desta Corte  confirmação da solução 
singular, por suas apropriadas e fundamentadas razões  aplicação 
do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP  recurso 
improvido.* 

1. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e 

morais, movida por Caio Victor Carlini Fornari em face de 

Decolar.com Ltda. Alega o autor que contratou os serviços da 

ré para hospedagem em hotel, no valor total de R$1.881,14, 

pagando antecipadamente a quantia de R$319,79 à requerida e, 

o preço restante, diretamente ao hotel no momento do “check 

in”, de maneira que a requerida vem debitando nas faturas do 

seu cartão de crédito indevida cobrança de 05 parcelas de 

R$312,70. Assim, argumentando a incidência das regras 

consumeristas à hipótese em tela, pede a declaração de 

inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de 

ressarcitório material (R$1.563,50) e moral no importe de 

R$7.000,00, mais consectários de estilo.

2. Citada, a ré Decolar apresentou resposta a 

fls. 69, advindo réplica a fls. 109. Instadas as partes sobre 
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provas adicionais, o autor pleiteou oitiva de testemunhas 

para demonstrar que ele, ao contrário do que alegou a 

requerida na contestação, não contratou reserva de hotel nos 

EUA (fls. 115), ao passo que a Decolar desinteressou-se de 

especificar provas (fls. 119).

3. A r. sentença de fls. 181/186 julgou 

procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento dos danos 

materiais reclamados no valor de R$1.563,50, correspondentes 

aos débitos lançados na fatura do cartão de crédito do autor, 

cuja quantia será corrigida monetariamente da propositura da 

ação e acrescida de juros de mora da citação, e morais 

fixados em R$5.000,00, devidamente corrigidos do arbitramento 

e acrescidos de juros da respectiva publicação. Carreou-lhe 

ainda sucumbência de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 15% do condenatório 

atualizado.

4. Recorreu a vencida a este E. Tribunal (fls. 

128), preliminarmente arguindo carência da ação por 

ilegitimidade passiva “ad causam”, porque é mera 

intermediadora entre clientes/usuários e fornecedores de 

produtos ou serviços. No mérito, buscando a modificação do 

julgado com inversão sucumbencial, renovou argumentação de 

que o autor efetuou a reserva não de uma, mas de duas 

hospedagens através do site da requerida, de modo que nenhum 

valor indevido foi cobrado. Subsidiariamente, pede a 

minoração do quantum arbitrado, evitando-se enriquecimento 

sem causa do “ex adverso”.

5. O recurso foi recebido, processado e 

respondido a fls. 155. Os autos subiram em seguida.

É o relatório.
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6. A preliminar invocada nas razões de apelo 

confunde-se com o mérito recursal, merecendo julgamento 

conjunto.

7. A solução singular merece prestígio pelas 

suas apropriadas e bem fundamentadas razões, as quais ficam 

inteiramente adotadas como motivação de decidir pelo 

improvimento do agravo, inclusive nos termos do art. 252 do 

Regimento Interno deste E. TJSP.

8. Bem andou o Magistrado “a quo” ao consignar 

que, “Do cotejo do processado, vê-se que o autor comprovou a 

contratação dos os serviços da ré na forma alegada (uma 

parcela no cartão e o restante diretamente com o hotel), bem 

como que quitou antecipadamente a importância de R$319,79, 

conforme recibo de fls. 36. O autor alega ter efetuado o 

pagamento em dinheiro diretamente ao Hotel, por ocasião do 

'check in' e essa alegação tornou-se incontroversa. Com 

efeito, cabia à ré comprovar que o hotel não foi pago ou que 

o autor efetivamente solicitou hospedagem para outra viagem, 

no valor de R$1.876,00 em oito vezes, conforme alegado. A 

propósito, causa estranheza essa alegação, pois que a parcela 

impugnada não seria de R$312,70, mas de R$243,50 (fls. 

24/53). Tendo em vista que a ré não se interessou pela 

dilação probatória, dou como certa a falha em seu sistema, 

que repercutiu na cobrança por serviço não contratado. A ré 

deverá ressarcir a parte autora pelos valores debitados em 

sua fatura, no valor não impugnado de R$1.563,50. Quanto aos 

danos morais, a cobrança indevida de valores significativos 

em fatura do cartão de crédito do autor ultrapassa o mero 

aborrecimento e revela o descaso da ré para com o consumidor. 

Deste modo têm entendido nossos Tribunais: 'Apelação Cível. 

Ação de indenização por danos materiais e morais Autora que 
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realizou compra de bilhetes aéreos da corré Pluna Lineas 

Aereas Uruguayas por meio da corré Decolar, sendo enviadas 

cobranças em valor excessivo para sua empresa de cartão de 

crédito Recurso de apelação interposto tão-só pela corré 

Decolar, apenas a ela aproveitando os efeitos desta decisão 

em razão da condenação individualizada de cada corré 

Responsabilidade civil da corré Decolar caracterizada Empresa 

que disponibiliza serviço de mediação entre empresas aéreas e 

consumidores, devendo responder por falhas na prestação de 

tal serviço - Dano material configurado Incontroversa a 

cobrança de valores indevidos Dano moral configurado Dano 

decorrente das cobranças indevidas. Dá-se parcial provimento 

ao recurso de apelação' (TJSP; Apelação 

0022873-24.2011.8.26.0320; Relator (a): Christine Santini; 

Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Limeira - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2013; 

Data de Registro: 08/03/2013). O adequado é a fixação de 

condenação que compense o constrangimento sofrido pela parte 

autora e sirva de intimidação ao causador do dano. Neste 

sentido: '(...) Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (volume II, n° 176), na reparação pelo dano 

moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I) 

punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem 

jurídico da vítima, posto que imaterial; II) pôr nas mãos do 

ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio 

de lhe oferecer uma satisfação de qualquer espécie, seja de 

ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material 

(Mazeaud e Mazeaud, Danno non patrimoniale, n° 66) o que pode 

ser obtido 'no fato' de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e, de qualquer maneira, o 

desejo de vingança (Von Thur, Partie Générale du Code Féderal 

des Obligations, I, § 106, apud Sílvio Rodrigues, in loc. 

cit.). A isso é de acrescer que na reparação por dano moral 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1017905-79.2016.8.26.0506 -Voto nº 6

insere-se a solidariedade social à vítima (...)' - Caio Mário 

da Silva Pereira Responsabilidade Civil Editora Forense 8ª 

Edição págs. 317/318. Diante disso, apoiado em um critério 

eminentemente equitativo, fixo o valor de R$5.000,00 ao 

título de indenização pelos danos morais, quantia que 

considero bastante à consecução dos desideratos de 

compensação dos danos sofridos e de intimidação do seu agente 

causador” (fls. 124/126).

9. E de nada adiante a recorrente arguir, só 

agora neste apelo, ilegitimidade passiva “ad causam”, 

especialmente porque ficou bem claro nos autos que ela é sim 

responsável pelas falhas na prestação do serviço, não podendo 

o consumidor ser prejudicado pela incúria da ré, causadora de 

transtornos e aborrecimentos suficientes a ensejar a 

reparação dos danos materiais e morais.

10. Assenta-se que em situações como esta o 

cliente fica a mercê de atendentes despreparados que nada 

esclarecem, tendo que efetuar repetidos contatos sem obter 

qualquer solução definitiva para a pendenga, como neste caso, 

onde documentalmente demonstrado que o apelado pediu várias 

vezes solução à apelante, merecendo destaque o e-mail de fls. 

45: “Alguma posição? Vocês sequer me respondem”. Anota-se 

ainda que, embora a questão pudesse ter sido facilmente 

resolvida no âmbito administrativo, vez que se trata de 

situação corriqueira neste tipo de negócio, o autor teve que 

se socorrer do Judiciário para ver atendida sua legítima 

pretensão.

11. E, nesse passo, atual a lição de CARLOS 

ALBERTO BITTAR no sentido de que “na concepção moderna da 

teoria da reparação de danos morais, prevalece, de início, a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por 
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força do simples fato da violação. Com isso, verificado o 

evento danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, 

uma vez presentes os pressupostos de direito” (“Reparação 

Civil por Danos Morais”, pág. 214, 3ª ed.).

12. Já com relação “quantum debeatur”, agora 

também respondendo ao pedido alternativo/sucessivo de 

minoração da quantia fixada, prevalece o entendimento que 

deve servir para coibir o agente de procedimentos 

semelhantes, sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. 

Ou seja, a indenização deve “proporcionar à vítima satisfação 

na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem 

causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. nº 

189.395-1, TJSP  6ª Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).

13. Desse modo, inexistindo linhas exatas para 

a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na 

matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização 

muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36). “In 

casu”, vale dizer que o magistrado monocrático acertadamente 

fixou o “quantum debeatur” (R$5.000,00), levando em 

consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, com 

observância ao princípio da razoabilidade, não comportando 

pois qualquer alteração.

14. Nessas circunstâncias, nada há para ser 

modificado no sentenciamento combatido, o qual permanece 

intocável, inclusive no que pertine aos ônus sucumbenciais e 

honorários advocatícios carreados à requerida, os quais ficam 

majorados de 15% para 20% do condenatório, para esta fase 

recursal (art. 85, 11, do CPC/15).

15. Com esses fundamentos, nega-se provimento 
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ao recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
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