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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Órgão 2ª Turma Cível

Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0734007-07.2020.8.07.0001

APELANTE(S) BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

APELADO(S) TARLEY MAX DA SILVA

Relator Desembargador CESAR LOYOLA

Acórdão Nº 1361280

 

EMENTA

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE
HOSPEDAGEM. DESISTÊNCIA IMPOSTA PELA PANDEMIA DO COVID-19. SITE DE
RESERVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REMARCAÇÃO DAS DIÁRIAS. PEDIDO SUCESSIVO.
REMARCAÇÃO DAS DIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restituição de valores,
que acolheu o pedido sucessivo formulado pelo autor e determinou ao réu que
providencie a remarcação de diárias de hotel que tiveram de ser canceladas em
razão da pandemia do COVID-19, em data a ser por ele escolhida, sem custo
adicional, na forma da Lei nº 14.046/2020.

2. A atividade de intermediação desenvolvida por empresa que atua em ambiente
eletrônico, difundindo serviços e viabilizando sua contratação, determina sua
qualificação como fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de intermediação
com intuito lucrativo e integra a cadeia de consumo, tornando-se solidariamente
obrigada a responder, em conjunto com a prestadora do serviço, pela consumação
do negócio e, por consequência, por eventual rescisão e implicações
correspondentes. Precedentes do TJDFT

3. Revela-se indene de reparos a sentença que acolhe pedido sucessivo formulado
pelo autor e, considerando que nenhuma das partes teve culpa pela situação
sanitária excepcional e seus desdobramentos no contexto do turismo mundial,
resolve a questão à luz da novel legislação de regência, que autoriza a remarcação
das diárias em prazo a ser contado a partir da do encerramento do estado de
calamidade pública, compatibilizando o interesse de ambas as partes (artigo 2º, § 5º,
inciso II, da Lei nº 14.046/2020)

l d h d d d
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4. Apelação do autor conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA -
1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador
SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO.
UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 12 de Agosto de 2021 

 

Desembargador CESAR LOYOLA
Relator

 

RELATÓRIO

 

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE
RESERVAS DE HOTÉIS LTDA. (réu) em face da sentença de id. 24137186, proferida
pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de restituição de
valores proposta por TARLEY MAX DA SILVA (autor), julgou procedente o pedido
sucessivo formulado e determinou que a ré providencie a remarcação das diárias
reservadas pelo autor descritas na inicial, em data a ser por ele escolhida, sem custo
adicional, em período de até dezoito meses, contados do encerramento do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, sob
pena de restituição dos valores por ele desembolsados. A sentença extinguiu o feito
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 11.898,19).

Em suas razões recursais de id. 24137190 (págs. 1/21), o réu suscita, em preliminar,
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é proprietária dos serviços
anunciados em sua plataforma, por meio da qual somente disponibiliza espaço para
que as propriedades anunciem suas acomodações e serviços, não podendo ser
diretamente responsabilizada pelas informações disponibilizadas em seu site. Afirma
que seu sítio eletrônico funciona como mera plataforma de aproximação de
consumidores finais, de modo que a pretensão autoral deve ser versada em face dos
hotéis anunciantes em relação aos quais o apelado fez as reservas. Sustenta,
ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que
se refere à responsabilização objetiva e inversão do ônus a prova. Destaca, mais uma
vez, que atua como mero intermediário entre os consumidores e os ofertantes de
hospedagem, sendo estes últimos os únicos responsáveis pelo conteúdo das
informações divulgadas, não havendo entre o apelante e aqueles relação de
consumo. Ressalta, outrossim, que sua responsabilidade se restringe aos atos de
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intermediação e aproximação útil, não podendo responder por eventual mau serviço
do hospedeiro. Pugna pela aplicação da Medida Provisória nº 948, de 08/04/2020,
posteriormente convertida na Lei nº 14.046/2020, que regulou o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19. Alega que referida norma
dispõe que os cancelamentos efetuados em sua vigência não obrigam o prestador de
serviços a efetuar o reembolso de valores, sendo asseguradas outras opções ou
acordos com os usuários ou contratantes, razão pela qual requer lhe seja garantido
valer-se das benesses nela previstas. Informa que sua atividade online não se
confunde com a de uma agência off-line, ou operadora de turismo, que oferece
pacotes de viagens que agregam serviços e acomodações e, por essa razão, recebem
comissões pelas vendas realizadas. Salienta que embora carreguem o nome de
agência de turismo, as agências online tão somente realizam aproximação útil entre
os hóspedes e as acomodações, sendo a comissão paga direta e exclusivamente
pelas propriedades, que utilizam a plataforma para divulgação de seus serviços.
Aponta, ainda, crise sem precedentes no setor de viagens por todo o mundo,
causada pela pandemia do COVID-19, que impactou toda a cadeia hoteleira e
serviços correlatos, o que ensejou que o Governo Federal reconhecesse o estado de
calamidade pública e trouxesse garantias às empresas do setor, dentre eles prazo
para a restituição de valores pagos, nos casos de condenação neste sentido. Pugna
pela aplicação da legislação referida ao caso em apreço, com a possibilidade de
aplicação das opções contidas nos incisos I a III do artigo 2º da Lei nº 14.046/2020.
Ressalta, ademais, que as reservas realizadas pelo apelado não previam reembolso
no caso de cancelamento, bem como que o pedido por ele formulado não observou
o prazo de sete dias após a reserva. Afirma que as políticas de cancelamento são
adotadas pelos hotéis, não tendo a apelante qualquer ingerência sobre tal situação.
Conclui não ser razoável condenar a recorrente pelo não reembolso da reserva
cancelada, uma vez que cumpriu com sua atribuição de realizar a reserva, não
podendo ser responsabilizada por fato de terceiro, qual seja, o estabelecimento que
não promoveu o reembolso. Pugna pela reforma da sentença recorrida, com a
consequente improcedência dos pedidos exordiais.

Juntou guia de recolhimento de preparo (id. 24137194).

Contrarrazões do autor a id. 24137201, suscitando o não conhecimento do recurso
pela inadequação da via eleita, ausência de preparo e preclusão do direito do
apelante de alegar sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pelo desprovimento
do recurso do réu.

É o relatório.

 

 

VOTOS

 

O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Relator

d l d l l d d d
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Examino, de antemão, as preliminares suscitadas pelo apelado em sede de
contrarrazões, no sentido do não conhecimento do recurso por inadequação da via
eleita e ausência de preparo, bem como de preclusão do direito do apelante de
sustentar sua ilegitimidade passiva.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que o “recurso inominado” de id. 24137190 foi
dirigido corretamente ao juízo prolator da sentença recorrida, observou o prazo legal
para interposição, tendo sido interposto tempestivamente, bem como veio
acompanhado da guia de preparo recursal de id. 24137194, recolhida no valor
correto em favor deste Egrégio Tribunal, sendo possível verificar que embora tenha
constado referência a Juizado Especial, há expressa indicação do número do
processo.

Cuida-se, portanto, de simples irregularidade, a qual deve ser considerada à luz do
princípio da instrumentalidade e que não tem o condão de inviabilizar a análise do
recurso.

Por sua vez, não prospera a alegação de preclusão do direito do apelante de
sustentar sua ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrido em contrarrazões de
recurso, ao argumento de que deveria ter sido alegada em sede de contestação, de
modo que estaria vedada a análise em sede de recurso.

Ora, consoante precedente colacionado às contrarrazões de id. 24137201, não
podem ser objeto de análise pela instância revisora temas não apresentados ao juízo
de origem, por configurar inovação recursal. Sabe-se, ademais, que é vedado à parte
submeter à instância superior questões que ainda não tenha submetido ao juízo
singular, sob pena de supressão de instância.

Ocorre, no entanto, que o apelado foi julgado à revelia, de modo que, uma vez
transposta a instância originária por sua inércia, revela-se possível a análise em sede
recursal, a qual, neste caso, coincide com a primeira manifestação da parte no feito.

Conheço do recurso de apelação do réu, porquanto presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrente em razões de
recurso, bem como a alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Consoante reiterada orientação desta Egrégia Corte, a prestação de serviço de
intermediação de hospedagem amolda-se ao conceito de fornecedor, a teor do que
dispõe o artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a atividade
integra a cadeia de consumo.

Além disso, e de acordo com o parágrafo único do artigo 7º do estatuto
consumerista, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou
serviços respondem, solidariamente, pela reparação a eventuais danos causados ao
consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade solidária do apelante decorre do próprio risco da
atividade que desenvolve, uma vez que atua juntamente com os demais
fornecedores dos serviços comercializados, em parceria, mediante remuneração,
não havendo, assim, que se falar em mera atuação intermediária.

fi d d é b l b
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Confiram-se, a esse respeito, os precedentes deste Egrégio Tribunal, abaixo
colacionados:
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CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. HOSPEDAGEM - DESISTÊNCIA DE
RESERVA - PANDEMIA. INTERMEDIADORA E HOTEL - SOLIDARIEDADE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO. (...) 2. A relação jurídica
entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
eis que a requerida, como agência de viagem, enquadra-se no art. 3º do
referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador
da prestação como usuário final, nos termos do art. 2º do aludido texto. 3. A
responsabilidade da requerida e do fornecedor do serviço de hospedagem é
solidária, uma vez que aquela também compõe a cadeia de consumo, pois
viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio,
motivo pelo qual pode ser responsabilizada pelo desfazimento dele.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. (...) 8. Portanto, a reforma
da sentença é medida que se impõe. 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES
REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO Para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido principal e procedente o pedido subsidiário, na forma
do art. 2º, inciso II, da Lei nº 14.046/2020, e disponibilizar, a favor do autor, o
crédito no valor de R$ 8.040,23 (oito mil, quarenta reais e vinte e três
centavos), no prazo de 30 (trinta dias) a contar do trânsito em julgado da
sentença. Descumprida a ordem, converta-se em perdas e danos a obrigação
de fazer, pelo mesmo valor do crédito a ser disponibilizado. 10. Sem custas
adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
(Acórdão 1319960, 07243258020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE
SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no
PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA. AQUISIÇÃO DE RESERVA EM HOTEL. PANDEMIA CORONAVÍRUS -
COVID 19. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA.
MP 948/2020. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. REVELIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. CITAÇÃO. (...) 2. À luz da teoria da asserção, as
condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da
parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento
jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo
conduzem à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da
ação. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7º do CDC,
todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços
respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao
consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...)7. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença
parcialmente reformada para condenar a recorrida à restituição integral do
valor pago, sem qualquer custo, resultando na diferença de R$ 2.147,55, a ser
corrigida desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Sem custas
e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A ementa servirá
de acórdão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1315439,

l
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07208034520208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA,
Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe:
8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA - BOOKING.COM. BRASIL LTDA. SERVIÇOS DE
RESERVAS DE HÓTEIS. INTERMEDIAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE
RESERVA DE HOSPEDAGENS EM POUSADAS E HOTÉIS. SERVIÇO CONTRATADO
VIA PLATAFORMA ELETRÔNICA - BOOKING.COM. CANCELAMENTO. DIREITO AO
ARREPENDIMENTO. POSTULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO (CDC, ARTS. 3º
E 7º, PARÁGRAFO ÚNICO). AFIRMAÇÃO. OBRIGAÇÃO PELO CANCELAMENTO E
ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. CORROBORAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO
FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO.
MONTANTE. EXCESSO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO
DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade ad causam,
enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na
petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção
abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo
se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência
do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato,
resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes,
não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo
ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da
pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. A sociedade empresária que atua como intermediária da contratação de
serviços de hospedagem fomentado por hotéis e pousadas em ambiente
eletrônico, atuando como prestadora de serviços, integra a cadeia de
fornecimento, inclusive porque aufere lucro com a intermediação, guardando
inexorável pertinência subjetiva com a pretensão formulada por consumidor
almejando o cancelamento da reserva que realizara em razão da propaganda
que difundira e através da plataforma eletrônica que disponibiliza no manejo
do direito ao arrependimento que lhe é assegurado pelo legislador de
consumo. 3. A atividade de intermediação desenvolvida por empresa que atua
no ambiente eletrônico difundindo serviços e viabilizando sua contratação -
BOOKING.COM -, determina sua qualificação como fornecedora, pois,
desenvolvendo atividade de intermediação com intuito lucrativo, integra a
cadeia de consumo como fornecedora, tornando-se solidariamente obrigada a
responder, em conjunto com a prestadora do serviço, pela consumação do
negócio e/ou pela sua rescisão, com os efeitos derivados dessa resolução, com
as implicações correspondentes (CDC, arts. 3º e 7º, parágrafo único). (...) 6.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 981900,
20150111323997APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª TURMA CÍVEL, data de
julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016. Pág.: 141-187) 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
ADQUIRIDOS EM SITE DE INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR
DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA REJEITADA. DESISTÊNCIA E REEMBOLSO. MULTA
COMPENSATÓRIA FIXADA EM PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO DEVIDA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atividade de intermediação,
desenvolvida pela recorrente (booking.com), encontra-se amoldada ao
conceito de fornecedor, trazido pelo artigo 3º da lei de regência da relação,
decorrendo sua legitimidade do princípio da solidariedade e do próprio
sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no
artigo 7º, parágrafo único, do CDC, sendo evidente que atua, junto aos demais
fornecedores dos serviços por ela comercializados, em regime de parceria,
integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços. Preliminar
de  ilegitimidade  passiva rejeitada. (...) 4. Apelo conhecido e desprovido.
Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem
condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram ofertadas
contrarrazões. (Acórdão 838129, 20140110751270ACJ, Relator: LUIS MARTIUS
HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito Federal, data de julgamento: 9/12/2014, publicado no DJE: 11/12/2014.
Pág.: 257)

Rejeito, por essas razões, a preliminar suscitada pelo recorrente e passo ao exame
do mérito recursal.

Sustenta, em apartada síntese, que a sentença recorrida concluiu por sua
responsabilidade objetiva e inverteu o ônus da prova em seu desfavor. Reitera as
razões explanadas em sede de preliminar, no sentido de que atua como mero
intermediário entre os consumidores e os ofertantes de hospedagem, não podendo
ser responsabilizada por má prestação do serviço pelo hospedeiro.

Pugna pela aplicação ao caso concreto da Medida Provisória nº 948, de 08/04/2020,
posteriormente convertida na Lei nº 14.046/2020, que regulou o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 e dispõe que os
cancelamentos efetuados em sua vigência não obrigam o prestador de serviços a
efetuar o reembolso de valores, garantindo às empresas do setor prazos para a
restituição de valores pagos, nos casos de condenação neste sentido.

Sem razão.

No que diz respeito à alegação de que a sentença recorrida concluiu por sua
responsabilidade objetiva e inverteu o ônus da prova em seu desfavor, observa-se
que o apelante se utilizou de argumentação genérica e inespecífica para o caso em
apreço, uma vez que basta a leitura atenta da sentença recorrida para se verificar
que não houve responsabilização objetiva  tampouco a alegada inversão.

Por sua vez, a alegação no sentido de que atua como mero intermediário entre os
consumidores e os ofertantes de hospedagem, razão pela qual não pode ser
responsabilizado por eventual mau serviço do hospedeiro, confunde-se com a
argumentação vertida em sede preliminar, a qual foi suficientemente examinada em
tópico específico.

fi l à l d b
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Por fim, em relação à aplicação da Lei nº 14.046/2020 ao caso em apreço, basta mais
uma vez a leitura atenta da sentença recorrida para se observar que o magistrado de
origem acolheu o pedido sucessivo formulado pelo apelado e determinou ao
recorrente que remarcasse as diárias em data a ser escolhida pelo autor, sem custo
adicional, em período de até 18 (dezoito) meses, contados da data do encerramento
do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março.

Além disso, é possível perceber que a sentença considerou a situação excepcional, a
ausência de culpa de ambas as partes em relação ao evento, e resolveu a questão
exatamente à luz da legislação que o recorrente quer seja aplicada, nos seguintes
termos:

O evento de força maior afasta a culpa na rescisão do contrato, de forma que
o autor não pode ser penalizado como se houvesse simplesmente desistido da
contratação.

Por outro lado, tampouco o réu e, por consequência, os hotéis, pode ser
responsabilizado por fato a que não deu causa. Na ponderação do risco-
proveito, deve-se levar em consideração que o autor realizou as reservas em
fevereiro de 2020 – quando já se falava em epidemia do coronavírus na
Europa, embora não se soubesse nem se imaginasse a extensão de seus
efeitos – e optou pela tarifa sem direito à reembolso, quando há opções mais
caras com direito a cancelamento gratuito.

O autor, portanto, assumiu um risco maior e o compromisso de que efetuaria
o pagamento do preço ajustado ainda que não viajasse. Desta forma, o que se
deve conceder não é o direito ao reembolso, pois em situação de normalidade
não gozaria de tal prerrogativa, mas o direito à remarcação, observando o
espírito da Lei nº 14.046/2020.

O prazo para remarcação, nos termos do art. 2º, §5º, II, daquela lei é de 18
(dezoito) meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Desse modo, mostra-se correta a sentença recorrida, que julgou procedente o
pedido sucessivo formulado na inicial, não havendo nenhum reparo a ser feito.

Conclusão

Posto isso, conheço do recurso de apelação do réu e a ele NEGO PROVIMENTO.

Majoro de 10% para 15% os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao
causídico do apelado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 

É como voto.

 

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal 
Com o relator
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O Senhor Desembargador Alvaro Ciarlini - 2º Vogal 
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.
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