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SENTENÇA  

Processo nº: 0051215-17.2020.8.06.0084 

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível  

Assunto: Indenização por Dano Moral 

Requerente: ---------------------- e outro 

Requerido: AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDAAIRBNB SERVIÇOS  

DIGITAIS LTDA 

Trata-se de ação de indenização ajuizada por -------------------- e ---------

--------------------- em face de AIRBNB  

SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, partes já qualificadas na exordial. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.  

Vieram-me os autos conclusos. Decido. 

O caso comporta julgamento antecipado da lide, na forma da regra  

contida no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, considerando a evidente 

desnecessidade de prova pericial ou testemunhal para o deslinde da controvérsia. 

O juiz é o destinatário das provas, nos termos dos artigos 370 a 372 do 

CPC/15 e, in casu, entendo que a prova testemunhal é dispensável, em especial porque 

os fatos narrados na inicial reclamam apenas demonstração através de documentos 

idôneos. 

Assim sendo, passo imediatamente ao julgamento da causa. 

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o portal de reservas de  

hospedagem tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória 

visando o ressarcimento por prejuízos decorrentes do contrato não cumprido, 

mormente quando fundada em defeito da prestação dos serviços. Ademais, a 

requerida integra a cadeia de fornecedores, pois realiza a divulgação de imóveis de 

anfitriões a si vinculados, podendo o consumidor escolher quem irá acionar por 

aplicação do princípio da solidariedade. 

No que se refere à ilegitimidade da segunda autora, também não merece  

respaldo, pois, apesar de contrato ter sido celebrado pela primeira autora, a reserva de 

hospedagem contemplava dois adultos. 

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas. 

No mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema  
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jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 

8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do 

consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal). 

A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma  

por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais 

frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na 

prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. 

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: 

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 

ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 

Cumpre destacar, ainda, que cabe à empresa requerida demonstrar as 

causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o 

serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, 

art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis.  

Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a  

inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 14, preestabelece, de forma objetiva e 

independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga 

probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a 

inversão ope judicis (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).  

No caso sob análise, a parte autora utilizou-se do portal da requerida para  

efetivação de reserva de hospedagem na cidade de Jericoacoara/CE, para o período 

de 09/10/2020 a 12/10/2020, no valor de R$600,00 (seiscentos reais). Contudo, ao 

chegar ao local da acomodação, foi informada que a Pousada não existia. Segue 

narrando que solicitou o cancelamento da reserva, mas apenas recebeu um reembolso 

de R$180,00 (cento e oitenta reais). 

Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e  

serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor 

do que dispõem os arts. 6º, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em 

que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, 
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o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, 

obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. 

Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviços, configurada na não 

realização de reserva em pousada que deixou de existir e teve oferta disponibilizada, 

inclusive com pagamento, pelos serviços da empresa ré. 

Em consequência, no que se refere ao pedido de condenação em danos  

morais, entendo que merece prosperar a pretensão autoral. 

Jurisprudência aplicável ao caso: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DA  
HOSPEDAGEM. Demonstrada a falha na prestação do serviço, assim 

como a inércia da ré em solucionar o problema criado ao autor, de ser 

mantida a sentença que condena à devolução dos valores pagos 

indevidamente, por ocasião do cancelamento unilateral e sem motivos 

da hospedagem, e à indenização pelos danos morais sofridos. Todavia, 

tratando-se de pacote turístico parcialmente cancelado, embora 

restituíveis pela não prestação do serviço contratado, não eram indevidas 

as parcelas pagas, e nem assim passaram a ser tratadas a partir do 

cancelamento do pacote. Indevida, portanto, a repetição do valor, em 

dobro. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS – 

Apelação Cível: AC 0039097-02.2020.8.21.7000 RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pietro, Julgamento: 07/10/2020, 20ª Câmara Cível, Publicação: 

15/10/2020) [grifei] 

É conhecimento de todos que o que se espera de uma viagem de lazer é  

que tudo ocorra sem sofrimento ou humilhação, e sem grandes imprevistos. Este é o 

principal motivo que justifica a realização de reservas de hospedagens, como no 

presente caso. 

Portanto, a frustração e os transtornos sofridos pelas requerentes,  

ultrapassam os meros dissabores, restando presentes todos os requisitos exigidos para 

a reparação do dano moral. 

Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos 

morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, 

adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e 

repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. 

Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais  

deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A 

reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar 



fls. 134 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ 

Comarca de Guaraciaba do Norte 

Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte 
Rua Padre Bernadino Memoria, 322, Centro - CEP 62380-000, Fone: (88) 3652-2066, Guaraciaba do Norte-CE -  

E-mail: guaraciabanorte@tjce.jus.br 

do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em 

sociedade. 

Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da ré e  

finalidade educativa da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, 

totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), espelha a realidade da situação, o qual tenho 

por razoável. 

Quanto à questão dos danos materiais, as requerentes comprovaram o  

prejuízo no valor de R$ 420,00, vez que do valor pago pela reserva de R$ 600,00, o réu 

reembolsou o valor de R$ 180,00, conforme pp. 16/19. 

DISPOSITIVO    

Diante do exposto, e com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para 

condenar a requerida:  

I) ao pagamento de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente ao  

valor não reembolsado da diária paga pelas autoras, devidamente atualizado pelo 

INPC, da data que o valor foi desembolsado, com juros de mora de 1% a.m. a partir da 

citação; 

II) a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização  

pelos danos morais suportados, para cada uma das autoras, com correção monetária 

pelo INPC, desde a presente sentença e juros de mora de 1% a.m., desde a citação.  

Sem custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei nº 9099/95.  

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Guaraciaba do Norte/CE, 05 de maio de 2021. 

Juliana Bragança Fernandes Lopes 

Juíza de Direito 


