
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0012254-71.2013.815.2001
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Marcondes José Lucena de Araújo
Advogado : João Alberto da Cunha Filho – OAB/PB nº 10.705
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogados : Sérvio Túlio de Barcelos – OAB/PB nº 20.412-A e José Arnaldo Janssen 

  Nogueira – OAB/PB nº 20.832-A
Apelado : Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda
Advogado : Paulo Cristhiano Correia – OAB/SP nº 230.008
Apelado : Hotel Best Western Majestic Ponta Negra
Advogada : Ana Karenine Rocha Gurgel de Medeiros Scheer – OAB/RN nº 4.993

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR.  PRESSUPOSTOS  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  NÃO
PREENCHIMENTO.  RESERVA  EM  HOTEL  POR
SITE DE  VIAGENS.  ALEGAÇÃO  DE  FALHA NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  CABAIS  A  DESPEITO  DO  EQUÍVOCO
PELA OPERADORA E PELO HOTEL. INTENÇÃO
DE  CANCELAR  A  RESERVA  SEM  CUSTO.
INVIABILIDADE.  PREVISÃO  CONTRATUAL
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EXPRESSA DE CANCELAMENTO PAGO. DANOS
MORAIS.  INEXISTÊNCIA.  ABORRECIMENTO
COTIDIANO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  DESCABIMENTO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  42,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  MÁ  FÉ  DAS  EMPRESAS  NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. 

-  A  parte  autora  precisa  demonstrar  em  juízo  a
existência do ato ou fato por ela descrito na inicial
como  ensejador  de  seu  direito  de  ser  moralmente
indenizada, consoante exigência do art.  333, I,  com
redação reproduzida no 373, I, do Novo Código de
Processo Civil.

-  A ocorrência  de  dano  moral  está  condicionada a
existência  de  dor,  constrangimento  e  humilhação
intensas  que  fujam à  normalidade,  interferindo  na
atuação psicológica do ser humano, conjuntura não
vislumbrada no feito.

-  A  cobrança  de  cancelamento  de  reserva  ao
consumidor  cuja  previsão  vem  estabelecida  em
contrato  afasta  a  alegação de  engano injustificável,
sendo descabida a devolução em dobro, na forma do
art.  42,  parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 188/194, interposta por
Marcondes José Lucena de Araújo contra sentença de fls. 182/185, proferida pelo
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Capital, que nos autos de  Ação de
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, contra Banco
do Brasil S/A, Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda e Hotel Best
Western Majestic Ponta Negra, decidiu nestes termos:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos elencados na exordial. 

Em suas razões, defende a reforma da sentença, haja
vista o equívoco do julgador, quando não deferiu os danos morais almejados e a
repetição do indébito,  reiterando os termos fáticos da exordial,  no sentido de ter
realizado reserva em hotel diverso do indicado pela parte promovida, e, ao tentar
efetivar  o  cancelamento,  foi  obrigado  a  custear  valor  equivalente  a  diária  paga.
Pugnou, então, pelo provimento do reclamo, para ter seu pedido julgado procedente.

Apesar de a sentença ter extinguido o processo sem
resolução do mérito, por ser parte ilegítima, fl. 183, apenas o  Banco do Brasil S/A
ofertou contrarrazões  às  fls.  206/208,  asseverando a  manutenção da sentença  que
indeferiu os danos morais perseguidos.

Certidão constando ausência de resposta à intimação
da publicação de fl. 221.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO 

Marcondes  José  Lucena  de  Araújo tenciona  a
reforma de sentença de improcedência de fls.  182/185, alegando que no dia 1º de
dezembro de 2012, efetuou reserva pelo site  Booking.com, na Pousada Paraíso das
Tartarugas,  praia  de Tabatinga/RN, para estada em 09 a 12 de fevereiro de 2013.
Acontece que, no mesmo dia, recebera comprovante de reserva do Hotel Best West
Premier  Majestic  Ponta Negra Beach,  na  cidade de  Natal/RN,  sem,  contudo,  ter
contratado  dita  hospedagem.  Tentou,  sem  sucesso,  realizar  o  cancelamento
gratuitamente,  sendo informado que o custo seria exatamente o valor da reserva.
Desse  modo,  pelo  episódio  narrado,  requereu  os  danos  morais  e  repetição  do
indébito.

Entrementes, não prospera seu inconformismo. 

Com efeito, a sentença considerou que não há prova
de ato ilícito passível de dano, haja vista a existência de previsão contratual de que o
cancelamento seria equivalente ao preço de uma diária.

Cediço  é  que a  lei  material  civil  atribui,  de  forma
expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de
caráter exclusivamente moral, a outrem. 

São  pressupostos,  portanto,  para  o  surgimento  do
dever  de  indenizar  a  ilicitude  da  conduta,  o  resultado  danoso  e  o  nexo  de
causalidade entre ambos. 

Sobre o tema, o  ilustre  doutrinador Caio Mário da
Silva Pereira, ainda sob a égide do antigo Código, ensinava que do conceito legal da
responsabilidade civil  -  não alterado no novo ordenamento legal  -,  extraem-se os
seguintes requisitos:

"a). Em primeiro lugar, a verificação de uma conduta

Apelação Cível nº 0012254-71.2013.815.2001                                                                                                                                                                             4



antijurídica, que abrange comportamento contrário a
direito,  por  comissão  ou  por  omissão,  sem
necessidade de indagar se houve ou não o propósito
de malfazer;  b).  em segundo lugar,  a  existência  de
um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a
um  bem  jurídico,  seja  este  de  ordem  material  ou
imaterial,  de  natureza  patrimonial  ou  não
patrimonial; c). e em terceiro lugar, o estabelecimento
de um nexo de causalidade entre uma e outro,  de
forma a precisar-se que o dano decorre da conduta
antijurídica,  ou,  em  termos  negativos,  que  sem  a
verificação do comportamento contrário a direito não
teria  havido  o  atentado  ao  bem  jurídico".  (In.
Instituições de Direito Civil, Forense, 12ª. ed., vol. I,
p. 457). 

Na espécie,  relativamente ao primeiro pressuposto,
qual seja, a conduta antijurídica, infere-se que a parte promovida atentou para o art.
46, do Código de Defesa do Consumidor, cuja transcrição não se dispensa:

Art.  46. Os  contratos  que  regulam  as  relações  de
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes
for  dada  a  oportunidade  de  tomar  conhecimento
prévio  de  seu  conteúdo,  ou  se  os  respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.

Digo  isso,  pois,  de  fato,  há  previsão  sobre  a
inviabilidade de reembolso, tanto que a fl.  10,  consta:  “Esta reserva não pode ser
cancelada gratuitamente”. 

Em acréscimo, não foi colacionado ao feito, qualquer
comprovação de que o autor realizara a contratação em local diverso, pois, apesar da
afirmação disposta de que “Minutos atrás efetuei  e confirmei reserva na Pousada
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Paraíso das Tartarugas em Tabatinga e acabo de receber confirmação dos senhores”,
não há juntada de contratação neste último recinto.

Compulsando  os  autos,  infere-se  a  insurgência  da
parte autora com o cancelamento de hospedagem não reembolsável. Todavia, não se
mostra abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção do valor integral pago pela
reserva do hotel (tarifa não reembolsável), nos termos do art. 51, IV, da codificação
consumerista. 

Outrossim,  a  alegação  de  que  a  parte  recorrente
tenha sofrido danos morais não encontra guarida nos autos, porque o dano moral,
propriamente dito, consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere
o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim,
a dignidade do indivíduo.

Na  hipótese  vertente,  concernente  a  troca  de
correspondências eletrônicas, não vejo que o fato relatado tenha sido suficiente para
causar  sofrimento  injusto,  constrangimento,  descompasso  emocional  e  físico  ao
demandante, culminando no abalo da dignidade e honradez do mesmo.

Por  seu  turno,  os  aborrecimentos  e  chateações  do
cotidiano não podem ensejar indenização por danos morais, por fazerem parte do dia
a dia. Nesse viés, a jurisprudência pátria ratifica tal pronunciamento:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  VÍCIO  NO
PRODUTO.  COMPUTADOR  NOTEBOOK.
DEFEITO.  DECADÊNCIA  NÃO  VERIFICADA.
Considerando  que  os  defeitos  no  computador
iniciaram em junho/2012 e  a  ação foi  proposta  em
julho/2012,  não  resta  implementado  o  prazo
decadencial indicado pelo artigo 26, inciso II, da Lei
nº 8.078/90 para reclamar pelos vícios no noteboock.
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Restituição  do  preço.  Incontroversos  os  defeitos
apresentados  no  aparelho  que  impossibilitaram  o
uso pela autora, deve a ré restituir a quantia paga.
Inovação  recursal.  No  que  tange  à  pretensão  de
devolução  do  aparelho  que  estaria  na  posse  da
autora,  ainda  que  a  inicial  não  esclareça  se  o
computador recebido da ré foi devolvido, sobreleva
que a ré nada disse a respeito quando da contestação
apresentada,  o  que  caracteriza  inovação  recursal.
Dano  moral  não  configurado.  Não  obstante
reconhecida  a  falha  na  prestação  do  serviço,  não
houve, in casu, agressão à personalidade a justificar
o  pleito  indenizatório.  Danos  à  personalidade  não
comprovados  por  qualquer  meio  de  prova
legalmente  admitido.  Situação  que  configura  mero
dissabor e não enseja direito à indenização por danos
morais.  Sucumbência.  Redefinida  a  sucumbência,
proporcional ao decaimento as partes.  Apelação da
ré  parcialmente  provida  e  recurso  adesivo
prejudicado.  (TJRS;  AC  0437992-95.2015.8.21.7000;
Novo Hamburgo; Décima Quinta Câmara Cível; Relª
Desª  Ana  Beatriz  Iser;  Julg.  09/03/2016;  DJERS
28/03/2016) - destaquei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL.
90  (NOVENTA)  DIAS  DA  CONSTATAÇÃO  DO
DEFEITO.  ART.  26  DO  CDC.  RECLAMAÇÃO
FORMULADA  PERANTE  FORNECEDOR.
RESPOSTA.  DATA  DA  OCORRÊNCIA.  NÃO
CONSTATAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTAGEM.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO.  DIREITO  À
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RESTITUIÇÃO  DO  VALOR  PAGO  ATINGIDO
PELA  DECADÊNCIA.  DANOS  MORAIS.
PRETENSÃO QUE PRESCREVE EM TRÊS ANOS.
ARTIGO  206,  §3º,  V  DO  CC.  ELEMENTOS  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  NÃO
VERIFICAÇÃO.  O direito de reclamar pelos vícios
ocultos  constatados  em  produtos  duráveis  caduca
em noventa dias a contar no momento em que ficar
evidenciado o defeito, a teor do disposto no  art. 26,
II,  §3º  do  CDC.  Transcorrido  o  lapso  temporal,
reconhece-se a decadência do direito à restituição do
valor pago. Para que haja a responsabilização civil é
necessária a presença de três requisitos, quais sejam:
ilicitude da conduta, nexo de causalidade e dano. O
dano moral compreende constrangimentos ofensivos
capazes de lesar direitos personalíssimos, tais como:
à honra, à intimidade, à imagem, ao nome. Inexiste
dever  de  reparar  quando  não  constatado  o  dano
moral  suportado  pelo  consumidor.  (TJMG;  APCV
1.0145.12.016554-6/001; Rel. Des. Anacleto Rodrigues;
Julg. 08/03/2016; DJEMG 18/03/2016) - negritei. 

Por  fim,  atenta-se  que  para  a  configuração  da
ocorrência dos danos morais há que existir nexo de causalidade entre a conduta do
ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade,
não há o que se reparar, devendo a sentença ser irretocável. 

No tocante à repetição do indébito, ao tempo em que
transcrevo,  reafirmo  a  pertinência  da  fundamentação  exarada  à  fl.  185,  senão
vejamos:

Em  relação  ao  requerimento  de  repetição  de
indébito, observar-se que o mesmo deve, também ser
julgado improcedente, uma vez que a cobrança como
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visto, era devida porque prevista no ajuste entre as
partes.

Concernente  a  forma  de  restituição  dos  valores
embasada no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entendo
que não ficou atestado defeito na prestação de serviço que se constituísse engano
injustificável, sendo descabida, portanto, a devolução em dobro.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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