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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1003889-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASA BOSSA 
ESPAÇO DE EVENTOS LTDA, são apelados CRISTHIANE TOMAZOLI RICHTER 
CUNILLERAS, NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA e JEAN CLAUD 
CARAVELLAS DE FARIA MARQUES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª 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 FRANCISCO CASCONI 
(Presidente) e PAULO AYROSA.

São Paulo, 17 de outubro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
Relator

Assinatura Eletrônica
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31ª CÂMARA 

APELAÇÃO Nº: 1003889-72.2019.8.26.0100

APELANTE: CASA BOSSA ESPAÇO DE EVENTOS LTDA.

APELADOS: CRISTHIANE TOMAZOLI RICHTER CUNILLERAS E OUTROS

ORIGEM: 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

JUIZ PROLATOR: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO

VOTO Nº: 4.316

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  AÇÃO DE 
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS  
EVENTO DE 'RÉVEILLON'  FESTIVIDADE 
INCOMPATÍVEL COM O ANÚNCIO OFERTADO  
Responsabilidade civil  Alimentação aquém da 
prometida pela ré  Aplicação do artigo 14, § 3º, do 
CDC, regulamento aplicável  Fato inerente ao risco da 
atividade da apelante, que deveria ter providenciado o 
serviço de alimentação de excelência, tal qual ofertado 
em seus anúncios, aliás, todos somente em nome da 
“Casa Bossa”. A contratação de terceiro não afasta sua 
responsabilidade perante os consumidores, cabendo à 
interessada eventual direito de regresso - Falha na 
prestação de serviços, que enseja danos morais aos 
autores - Indenização devida - Responsabilidade 
objetiva da demandada evidenciada  Valor fixado em 
R$ 5.000,00 para cada um, a título de reparação, 
levando-se em conta as condições do autor-vítima e da 
ré - Caráter coibitivo da condenação, a fim de se 
reprimir novas condutas assemelhadas  Redução da 
indenização por dano moral  Descabimento  Juros 
de mora  Termo inicial  Citação  Questão conhecida 
de ofício em razão de sua natureza de ordem pública  
Sentença mantida - Recurso improvido, com 
observação. 

Vistos.
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Trata-se de recurso de apelação, interposto por CASA 

BOSSA ESPAÇO DE EVENTOS LTDA., nos autos da ação de reparação de 

danos materiais e morais, fundada em prestação de serviços, movida por 

CRISTHIANE TOMAZOLI RICHTER CUNILLERAS, JEAN CLAUD 

CARAVELLAS DE FARIA MARQUES e NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA 

SILVA, ação esta julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls. 197/201), 

cujo relatório se adota.

Embargos de declaração às fls. 203/206, rejeitados à fl. 217.

Alega a ré, em síntese, que não foi responsável por qualquer 

dano aos autores, afirmando que contratou serviços de “buffet” da empresa 

“Gourmet Criativo”, a qual se prontificou a oferecer os itens destacados no 

orçamento previamente realizado, apontando culpa de terceiro (art. 14, § 3º, II, 

CDC). Argumenta que não pretende se eximir de responsabilidade, mas cada 

fornecedor deve responder na proporção de suas atividades, insistindo na 

inclusão da citada empresa no polo passivo da demanda. Sustenta que tudo foi 

perfeitamente realizado, com organização e estrutura desde o recebimento dos 

clientes, atrações musicais, relatando total satisfação das pessoas que 

presenciaram o evento. Afirma que os recorridos aproveitaram os benefícios 

ofertados na festa, não podendo concluir que um mero dissabor somente em 

relação ao “buffet” possa ensejar indenização de cunho moral, pugnando pela 

exclusão da condenação ou redução para R$ 200,00 para cada autor. Requer o 

provimento do apelo (fls. 218/225).

Recurso regularmente processado, preparado e com resposta 

às fls. 231/239.

Petição dos apelados, não se opondo ao julgamento virtual 

(fl. 244). 

É o Relatório.

Extrai-se da exordial que os autores adquiriram ingressos 
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para um evento de “Réveillon” 2019, que se realizaria em um espaço de 

propriedade da ré, localizada no Shopping Cidade Jardim, nos valores de R$ 

215,00 (Cristiane), R$ 161,25 (Natália) e R$ 258,75 (Jean Claud). Argumentam 

que a oferta dos serviços induzia à ideia de que o evento seria de alto padrão, 

com gastronomia, “open bar” e “open food”, além de atrações musicais.  Todavia, 

afirmam que nada foi cumprido, pois o local estava com superlotação, 

desorganização entre funcionários diante da insuficiência de comida e bebida. 

Ademais, ao contrário dos canapés do tipo “gourmet” foram servidos pães com 

salsicha e crepes, sem mencionar que era preciso ficar no mínimo 30 (trinta) 

minutos em um fila para alcançar o “buffet”. Narram que, diante da insatisfação, 

várias pessoas se manifestaram, algumas obtendo devolução dos valores dos 

ingressos, outras não e, ademais, a requerida concedeu o reembolso com a 

condição de que não seria divulgada informação ou manifestação a respeito. 

Assim sendo, ajuizaram esta ação, visando à restituição da quantia paga, além 

de indenização por danos morais, no valor estimado de R$ 10.000,00 para cada 

um.

A MMª. Juíza julgou parcialmente procedente a ação, 

condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 

5.000,00 para cada autor, montante corrigido monetariamente e acrescido de 

juros legais desde a data da sentença, afastado o pedido de danos materiais. 

Diante da sucumbência mínima dos autores, a demandada ficou incumbida de 

arcar com as custas e despesas processuais, além de verba honorária de 10% 

sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inconteste a aquisição de ingressos pelos autores para 

desfrutar a festa ofertada pela requerida.

Nesse aspecto, inegável a relação consumerista existente 

entre as partes, razão pela qual a lide será analisada sob a ótica da legislação 

específica (Código de Defesa do Consumidor). 

Analisando a página virtual da “Casa Bossa”, verifica-se que 

se trata de um espaço que recebe eventos diversos, com capacidade máxima de 

800 pessoas (fl. 34). No “folder” do evento consta descrição das bebidas, 
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canapés e lanches incluídos no “Open Bar” e “Open Food” (fls. 43 e 45), com 

expressa menção de que seria por toda a noite.

Todavia, as fotografias trazidas aos autos reforçam as 

assertivas dos autores. A alimentação oferecida estava aquém da qualidade e 

quantidade esperada (fls. 55/58). Constam, ainda, vários registros de 

consumidores em “site” de reclamações e em redes sociais, todos relacionados 

ao mesmo fato e falha dos serviços (fls. 59/82).

Aliás, constou documento emitido pela própria empresa, que 

concedia o reembolso dos valores dos ingressos àqueles que renunciassem ao 

direito de reclamos judiciais e extrajudiciais ou mesmo de divulgação do ocorrido 

no evento (fls. 90/91). 

Enfim, de longe a festividade se tratou do “melhor réveillon de 

São Paulo”, como constou na publicidade feita “Casa Bossa” (fl. 74). 

Evidente a falha na prestação de serviços aos participantes, 

necessário se faz o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, nos 

termos do artigo 14, § 3º, do CDC, a ensejar o dever de indenizar pelos danos 

sofridos.

Segundo o artigo acima mencionado, 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, só não podendo ser responsabilizado, caso exista prova de 

excludente de responsabilidade e culpa exclusiva do consumidor. 

Fato que era inerente ao risco da atividade da apelante, que 

deveria ter providenciado o serviço de alimentação de excelência, tal qual 

ofertado em seus anúncios, aliás, todos somente em nome da “Casa Bossa”. A 

contratação de terceiro não afasta sua responsabilidade perante os 

consumidores, cabendo à apelante eventual direito de regresso.

Como se sabe, a fixação do valor da indenização pelo dano 

moral não encontra previsão expressa na lei pátria; assim, deve-se levar em 

conta a conduta irregular praticada pela parte, seu caráter retributivo e preventivo 

e, ainda, as capacidades econômicas das partes envolvidas. 
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Destarte, no presente caso, considero adequada a quantia de 

R$ 5.000,00 para cada um dos autores, arbitrada em 1º grau, se mostra razoável 

e compatível à função reparadora, levando-se em conta a extensão do dano e a 

condição econômica das partes, não resultando tal quantia em fonte de 

enriquecimento ilícito dos demandantes, mas servindo para que não fique a lesão 

moral sem recomposição, nem impune aqueles que por ela são responsáveis.

Pequena ressalva deve ser feita em relação ao termo inicial 

dos juros de mora, adotando-se para tal a citação (por se tratar de relação 

contratual), matéria que se conhece de ofício em razão de sua natureza de ordem 

pública.

Finalmente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, o 

Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, 

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o 

disposto nos parágrafos 2º a 6º do referido artigo.

Logo, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11 do novo CPC, 

majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da 

condenação.

Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso de apelação, com observação. 

JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
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