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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1004622-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OLIVER 
DA CONCEIÇÃO JONES, FERNANDA IRIS DA SILVA e RENATO RIBEIRO 
MENDONÇA, é apelado CASA BOSSA ESPAÇO DE EVENTOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª 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 DIMAS RUBENS 
FONSECA (Presidente sem voto), BERENICE MARCONDES CESAR E CESAR 
LACERDA.

São Paulo, 2 de outubro de 2019.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 12718
APELAÇÃO Nº 1004622-38.2019.8.26.0100
APELANTES: OLIVER DA CONCEIÇÃO JONES, RENATO 
RIBEIRO MENDONÇA E FERNANDA IRIS DA SILVA
APELADA: CASA BOSSA ESPAÇO DE EVENTOS LTDA.
COMARCA: FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DA 
CAPITAL
JUIZ (A): ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA 

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS  REALIZAÇÃO DE EVENTO DE 
ANO NOVO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - 
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO  SITUAÇÃO QUE 
NÃO ULTRAPASSA O SIMPLES DISSABOR NÃO 
CARACTERIZADA LESÃO ANÍMICA PASSÍVEL DE 
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA  AFASTAMENTO DA 
ALEGAÇÃO DOS APELANTES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ DA REQUERIDA  INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
326, DO E. STJ  TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 
MORAIS PLEITEADOS QUE ENSEJA O 
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 
CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 
RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 235/255) interposto 
contra a sentença de fls. 229/233 que julgou parcialmente procedente a ação 
de reparação por danos materiais e morais, para condenar a requerida à 
restituição aos autores dos valores dispendidos com o ingresso da festa de ano 
novo que organizou, tendo sido afastado o pedido de condenação por danos 
morais.

Em razão da sucumbência recíproca, a r. sentença 
determinou que cada parte pague metade das custas e despesas processuais, 
bem como condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 
10% do valor dos pedidos que foram afastados e a requerida ao pagamento de 
honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Os autores apelam afirmando que a falha na prestação 
dos serviços pela requerida durante a festa de ano novo não pode ser tratada 
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como mero aborrecimento, de forma que a r. sentença deve ser reformada 
para condenar a apelada a pagar indenização por danos morais. 

Nesse sentido, aduzem os requerentes que o produtos 
oferecidos pela apelada estavam em clara dissonânica com a qualidade e 
quantidade ofertada; que a apelada teria permitido a entrada no evento de 
mais pessoas do que o espaçõ comportava; que o evento organizado pela 
requerida gerou expectativa pelo público de que seria uma festa agradável e 
memorável, de forma que a má prestação de serviços pela requerida lhes 
causou lesão anímica indenizável.

Além disso, pleitearam os apelantes a condenação da 
requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considerando que 
trouxe autos autos notas fiscais com data posterior à celebração do evento, em 
clara tentativa de alterar a verdade dos fatos.

Por fim, pugnam pelo afastamento da fixação na r. 
sentença recorrida da sucumbência recíproca, tendo em vista que a Súmula 
326, do E. Superior Tribunal de Justiça, prevê que a condenação em montante 
inferior ao pedido de danos morais não implica em sucumbência de ambas as 
partes.

Recurso regularmente processado, com contrarrazões a 
fls. 260/265.  

Não houve oposição das partes quanto ao julgamento 
virtual.

É o relatório.
Ab initio, observo que o recurso não comporta 

provimento.
Com efeito, os autores narraram na exordial que 

adquiriram da apelada ingressos para festa de reveillon de 2019 (fls. 26/28), 
sustentando que a requerida foi escolhida por estar localizada dentro do 
Shopping Cidade Jardim, local de alto renome e reconhecimento pela 
excelência dos serviços prestados, bem como porque foi anunciada a 
realização de evento de alto padrão, compatível, inclusive, com o anúncio da 
casa em seu endereço eletrônico.

Isto posto, os apelantes alegaram que diversas falhas na 
prestação dos serviços pela requerida transformaram seu evento de ano novo 
numa grande frustração, sendo que, mesmo diante de inúmeras reclamações 
dos frequentadores, a apelada sequer restituiu os valores dos ingressos 
àqueles que assim postularam.

Diante disso, aduziram os apelantes que foram obrigados 
a ajuizar a presente demanda para se verem ressarcidos dos danos materiais e 
morais que sofreram.

A apelada, por sua vez, contestou o feito aduzindo que, 
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ao contrário do afirmado pelos autores, o evento de ano novo transcorreu 
normalmente, colacionando aos autos fotografias da festa e relatos de redes 
sociais que demonstrariam a satisfação dos frequentadores.

Além disso, aduziu a apelada que em eventos de grande 
porte como o ora discutido é impossível evitar a ocorrência de imprevistos 
isolados e que, nas situações em que foi constatado algum problema no 
evento, promoveu o ressarcimento dos ingressos aos afetados.

Diante das alegações das partes, o MM. Juízo a quo 
proferiu a r. sentença recorida na qual condenou a apelada ao ressarcimento 
dos danos materiais sofridos pelos autores, afastando, todavia, a pretendida 
condenação em danos morais.

Com efeito, quanto às lesões anímicas que os autores 
alegam ter sofrido, assim afirmou o Magistrado de primeira instância: “Por 
outro lado, sucumbem os autores quantos aos danos morais pleiteados. Isso 
porque, em que pese a situação ter causado transtorno aos requerentes, 
essa não atingiu o patamar de dano moral indenizável, sendo certo, ainda, 
que os requerentes efetivamente foram ao evento e lá permaneceram até 
tarde da noite, a demonstrar que, ainda que houvesse descontentamento 
com a festa, esse não foi suficientea ensejar profundo desgosto ou o retorno 
dos autores a sua residência (...)”.sic

Ora, conforme bem assseverado pelo MM. Juízo 
sentenciante, em que pese o transtorno suportado pelos requerentes, não está 
evidenciada ofensa a direito da personalidade, sendo certo que problemas e 
imprevistos ocorridos numa festa de ano novo não ultrapassam os patamares 
do mero aborrecimento ou desconforto.

E dissabores e contratempos não geram, isoladamente, a 
obrigação de indenizar, uma vez que o dano moral pressupõe, 
necessariamente, ofensa anormal à personalidade que produza déficit 
psíquico relevante, o que, vale ressaltar, não está presente no caso dos 
apelantes.

Em situações análogas também foi este o entendimento 
deste E. Tribunal de Justiça, confira-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Aquisição de ingresso para show - 
Trânsito e excesso de pessoas - Impossibilidade de presenciar o evento - 
Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de 
procedência parcial - Apelo da ré - Aumento substancial do público 
almejado, sem deliberação pelas autoridades competentes - 
Responsabilidade da ré pelos fatos narrados na inicial - Prejuízos 
materiais com ingresso e transporte - Ausência, todavia, de situação 
vexatória - Mero dissabor - Indenização por danos morais inexigível - 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível nº 1004622-38.2019.8.26.0100 -Voto nº 12718 5

Apelação provida em parte.” (Apelação Cível nº 
1002764-79.2016.8.26.0066  29ª Câmara de Direito Privado  
Desembargador Relator CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN  
j. 13/11/2018  v.u) Sic

“RECURSO APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FESTA DE 
FORMATURA. Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização 
por danos material, moral e inexigibilidade de títulos. 1. Danos materiais 
comprovados. Restituição simples dos valores comprovadamente 
quitados, pois no momento do pagamento as parcelas eram devidas. 
Ademais, não foi configurado dolo da contratada apto a ensejar o 
ressarcimento em dobro. 2. Danos morais. Nome do autor que não foi 
encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito. Dissabores 
experimentados que não implicam em violação a honra e dignidade, ou 
sofrimento exacerbado, não sendo passíveis de indenização. 3. 
Honorários advocatícios. Fixação de acordo com o artigo 21 do Código 
de Processo Civil. Admissibilidade. Extinção do processo e procedência 
parcial. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº 
0010607-17.2007.8.26.0038  25ª Câmara de Direito Privado  
Desembargador Relator MARCONDES D'ANGELO   j. 07/11/2012  
v.u) Sic

Portanto, corretamente afastada a pretensão dos autores 
de verem-se indenizados por supostos prejuízos extrapatrimoniais sofridos, 
devendo ser mantido o conteúdo decisório hostilizado. 

Ainda, tampouco merece melhor sorte o pleito dos 
apelantes de condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância 
de má-fé em razão da apresentação de notas fiscais com data posterior à 
celebração do evento como forma de alteração da verdade dos fatos.

Isto porque as notas fiscais apresentadas não têm 
qualquer irregularidade e se prestam a comprovação pela requerida de que 
contratou os serviços adequados para a festa de ano novo, sendo irrelevante 
para o deslinde da controvérsia ora instaurada que os documentos tenham 
sido emitidos posteriormente à realização do evento.

Por fim, diferentemente do quanto alegado pelos 
apelantes, não se aplica ao caso a Súmula 326, do E. Superior Tribunal de 
Justiça, que ensejaria o afastamento da sucumbência recíproca fixada pela r. 
sentença recorrida.

Isto porque no caso em tela decidiu-se pela 
improcedência total do ressarcimento por danos morais e não sua fixação em 
patamar abaixo do pleiteado pelos apelantes, sendo de rigor o reconhecimento 
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da sucumbência de ambas as partes contido no r. decisum ora impugnado.
No mais, impõe-se a majoração dos honorários 

advocatícios a serem pagos pelos autores em favor dos patronos da requerida 
para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do 
Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO 
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença guerreada. 

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
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