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Resumo: O artigo analisa aspectos do dano de viagem frustrada, 

expressão comumente utilizada para caracterizar o dano que ad-

vém da má prestação de serviços relacionados ao turismo. Para 

tanto, discute-se a proteção do consumidor na atividade turística, 

a fim de contextualizar a finalidade da sua realização com o 

componente finalístico que motiva o consumidor dentro do mer-

cado. No primeiro momento, este artigo elucida os conceitos re-

lacionados ao turismo, indicando sua estreita ligação com a prá-

tica do lazer. Na sequência, analisa as nuances da relação de con-

sumo que se estabelece a partir do contrato, que tem como objeto 

a realização do turismo, no intuito de demonstrar que o dano de 

viagem frustrada resulta dos danos morais advindos da violação 

de um componente do direito de personalidade: o direito ao la-

zer.  
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TOURISM, LEISURE AND THE DAMAGE OF A FRUS-

TRATED TRIP 

 

Abstract: The article analyses some aspects of the damage of a 

frustrated trip, a commonly used expression to characterize the 

damage caused by poorly provided services related to tourism. 

Therefore, it approaches the consumer’s protection in the con-

text of touristic activities, aiming to contextualize the purpose of 

its accomplishment with the finalist component that motivates 

the consumer within the market. At first, it clarifies the concepts 

related to tourism, indicating its close connection to the practice 

of leisure. Next, it analyzes the aspects of a consumer relation-

ship established by the contract when its object is the realization 

of tourism, in order to demonstrate that the damage of a frus-

trated trip results into moral damage, originated by the violation 

of one component of the “personality right”: the right to leisure.  

 

Keywords: Travel agency. Consumer Right. Damage of a frus-

trated trip. Personality right. Right to leisure. 
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1 INTRODUÇÃO 
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 dano de viagem frustrada4 ocorre quando as ex-

pectativas do consumidor turista são malogradas 

em consequência do incumprimento ou cumpri-

mento defeituoso contrato de prestação de servi-

ços, vinculados com as atividades empregadas 

para a realização de uma viagem turística5 e que resultam na 

frustração do interesse do consumidor turista usufruir e se bene-

ficiar dos efeitos positivo que resultam do exercício de uma ati-

vidade de lazer6.  

Os efeitos deste dano são sentidos tanto na seara 

 
4 O termo utilizado por PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES. Dos contratos de hos-
pedagem, de transporte de passageiros e de turismo. 2ª Edição. Editora Saraiva. São 
Paulo, 2007, p. 301. Outros ordenamentos utilizam expressões semelhantes: Na Itália, 
vacanza rovinata. CRISTINA PONCIBÒ. I Diritti dei Consumatori. Trattato dei nuovi 
danni. Volume IV: Danni da inadempimento - Responsabilità del professionista - La-
voro subordinato.  Paolo Cendon (org.). CEDAM. Padova, 2011, p 52. Na Espanha, 
vacaciones malgastadas. PASCUAL MARTINÉZ ESPIN, El contrato de viajem combinado: 
antecedentes, derecho comparado, estudo normativo y jurisprudencial. Ediciones de 

La Universidad Catilla-La Mancha. Cuenca, 1999, p. 83.  
5 A jurisprudência brasileira reconhece a relação direta entre o dano moral desenca-
deado no consumidor e a inexecução ou execução parcial do contrato de prestação de 
serviços realizados no mercado de exploração das atividades turísticas. Nesse con-
texto, merecem destaque, a título de exemplificação, os seguintes Acórdãos: do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de 01/02/2018 relativo ao processo 
0020757-11.2014.8.13.0479, de 11/11/2016 relativo ao processo 0038209-
57.2014.8.13.0439, de 11/08/2016 relativo ao processo 0000365-65.2013.8.13.0647; 

do Tribunal de Justiça do Paraná, de 07/07/2017 relativo ao processo 0003068-
47.2016.8.16.0075, de 07/06/2018 relativo ao processo 0003663-44.2015.8.16.0184; 
do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e Territórios,  de 04/10/2014 
relativo ao processo 2001.01.1.053156-0, de 14/07/2015 relativo ao processo 
0704667-46.2015.8.07.0016; do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de 15/05/2017, 
relativo ao processo 0004199-89.2012.8.19.0212. Disponíveis em www.tjmg.jus.br, 
www.tjpr.jus.br, www.tjdft.jus.br e www.tjrj.jus.br, respectivamente. Acesso em 
03/07/2018. 
6 Ao tratar sobre o dano de férias frustradas, termo amplamente adotado pela doutrina 
europeia, ANTONIO FLAMINI caracteriza esse particular evento como sendo “a lesão do 
interesse do usuário de gozar plenamente a viagem como ocasião de recreação e re-
pouso e de não sofrer o incômodo psicofísico que às vezes decorre da falta de realiza-
ção no todo ou em parte do programa previsto”. Contrato de viagem e dano de férias 
frustradas. Cadernos de Pós-Graduação em Direito: estudos e documentos de traba-
lho. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. n.º 1 (2011), p 5. 

O 
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patrimonial, como na não patrimonial. Pretende-se demonstrar 

com a presente investigação, entretanto, que a responsabilidade 

das agências de turismo também tem como origem a violação de 

interesse que integra o núcleo de proteção estabelecido pelo di-

reito de personalidade, qual seja, o direito ao lazer. 

Hodiernamente o lazer tem grande importância social e 

econômica, além de ser um produto fortemente explorado pela 

indústria do turismo. Por conseguinte, a sua mercantilização es-

timulou o surgimento de uma nova necessidade de consumo, in-

timamente vinculada ao uso particular do tempo livre. 

Muitos são os mecanismos de acesso do consumidor à 

prestação dos serviços turísticos que envolvem a realização de 

uma viagem organizada, v.g, os contratos de transporte, passeios 

e de hospedagem, porém, a investigação que ora se apresenta 

tem como foco a contratação cuja finalidade é o fornecimento de 

serviços turísticos, celebrada entre o consumidor e as agências 

de turismo. 

A presente investigação tem por objetivo, nesse con-

texto, contribuir para uma melhor compreensão das nuances da 

prestação de serviços vinculados à exploração da atividade tu-

rística e a incidência das regras de responsabilidade civil previs-

tas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, aplicáveis ao 

dano de viagem frustrada enquanto evento que justifica a tutela 

do Direito, em razão do impacto gerado sobre um dos interesses 

tutelados pelo direito de personalidade do consumidor turista. 

 

2 TURISMO E MERCADO DE CONSUMO 

 

A atividade turística não é um fenômeno recente na soci-

edade ocidental. Vinculado originalmente ao aumento do fluxo 

de viagens com finalidades comerciais7, foi posteriormente 
 

7 Para uma abordagem acerca da evolução histórica do turismo, cf. SÉRGIO KAORU 

NAKASHIMA E MARIA DEL CARMEN MATILDE HUERTAS CALVENTE. A História do Tu-
rismo: epítome das mudanças. Turismo & Sociedade. Curitiba, vol. 9, n.º 2, (mai/ago 
2016), pp. 2 a 18. DINA MARIA RAMOS E CARLOS MANUEL COSTA. Turismo: 
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superado pela finalidade de realização do lazer8. Todavia, foi a 

partir da segunda metade do séc. XX que o turismo se firmou 

como um nicho da atividade econômica de significativo poten-

cial mercadológico9, fruto do progresso tecnológico e social de-

sencadeados no período pós-guerra10.  

Dentre os fatores que impulsionaram o desenvolvimento 

do turismo estão, para além das conquistas sociais que permiti-

ram um maior tempo livre da classe trabalhadora11, os progres-

sos tecnológicos que resultaram no desenvolvimento de novos 

 
tendências de evolução. PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de 
Ciências Sociais da UNIFAP. Macapá, vol. 10, n.º 1 (jan/jun 2017), pp. 22 a 25. MAR-

CELLO DE BARROS TOMÉ MACHADO. As etapas evolutivas do turismo: um estudo sobre 
o Rio de Janeiro (Séculos XVIII-XX). Revista de Cultura e Turismo. Ilhéus, ano 7, n.º 
1 (fev/2013), pp. 107 a 109. REINALDO DIAS E MARINA RODRIGUES AGUIAR. Funda-
mentos do turismo. Ed. Alínea. Campinas, 2002, pp. 41 a 52.  
8 CLAUDEMIRA AZEVEDO ITO. Evolução histórica do turismo e suas motivações. Re-
vista Tópos. Presidente Prudente, vol. 2, n. º 1 (2008), pp. 124.  
9 Para CECÍLIA HELENA MARQUES AMBRIZI PIOVESAN, “Sob essa ótica, o turismo, con-
siderado como atividade econômica, está intrinsecamente associado ao aparecimento 

do capitalismo, e consequentemente, à organização e crescente sofisticação do mer-
cado de consumo. Desse modo, constitui uma atividade de prestação de serviços e 
uma forma de consumo não material, que é estimulada com vista ao consumo material 
ou a um espaço para gerar renda. Turismo, lazer e trabalho. Dissertação de mestrado 
em Ciências Sociais. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2008, 
p. 20. 
10 REINALDO DIAS. Sociologia do turismo. Ed. Atlas. São Paulo, 2002, p. 21. Ao ana-
lisarem o desenvolvimento do turismo na Europa no período pós-guerra, SÉRGIO 

KAORU NAKASHIMA E MARIA DEL CARMEN MATILDE HUERTAS CALVENTE salientam 
que “Na Segunda Guerra Mundial a Europa praticamente foi destruída e precisava se 
reerguer (...). Com o auxílio financeiro dos Estados Unidos, os países da Europa Oci-
dental tiveram seus territórios reconstruídos. Nas décadas que se sucederam houve 
uma grande expansão industrial e econômica. Juntamente com a estabilidade socio-
política, o momento era muito favorável também para a recuperação da atividade do 
turismo”. Op. cit., p. 16. 
11 NILDO VIANA caracteriza o tempo livre em contraposição ao tempo de trabalho, que 

é despendido com o labor; o tempo para-trabalho, que é gasto com atividades relaci-
onadas ao trabalho, por exemplo, o tempo gasto no trajeto da casa ao trabalho ou 
então, aquele gasto com cursos de qualificação para um melhor reconhecimento na 
área profissional; o tempo destinado às obrigações sociais, como pagar contas, fazer 
compras e realizar atividades domésticas; tempo para as necessidades básicas, de hi-
giene pessoal, alimentação, sono, entre outros.  Mercantilização do Lazer. Revista 
Espaço Livre. Vol. 9, n.18. (jul/dez 2014), pp. 56 e 57. 
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meios de transporte – v.g. os automóveis, trens, e, posterior-

mente, os aviões – e de meios de comunicação que facilitaram 

as trocas de informações. Com efeito, o natural estreitamento 

dos limites territoriais e a superação das barreiras geográficas 

impactou sobremaneira na vida das pessoas12.  

Diante do panorama de ampla difusão da realização de 

viagens turísticas, o desenvolvimento do turismo estimulou o 

surgimento de uma complexa rede de serviços atrelados à orga-

nização das viagens, assim como a sofisticação de produtos e 

serviços oferecidos com o objetivo de atender a crescente pro-

cura das opções de13 lazer, desencadeadas pelo turismo de 

massa14. 

O lazer surge, portanto, em um momento de expansão do 

capitalismo industrial, como um promissor produto turístico ma-

nifestamente caracterizado enquanto um objeto de consumo. 

Além disso, viajar tornou-se um dos comportamentos humanos 

indispensáveis à mitigação dos efeitos negativos – v.g. do es-

tresse – desencadeados pelas atividades do dia a dia, notada-

mente aquelas relacionadas com as obrigações de estudo e o tra-

balho, de modo que a prática do lazer ganhou importância até 

mesmo para que, aquando do retorno à rotina, o sujeito esteja 

mais bem disposto e renovado física e mentalmente para a exe-

cução de suas atividades habituais15. 

 
12 ÁLVARO MATIAS. Economia do turismo: teoria e prática. Instituto Piaget. Lisboa, 
2007, p. 379. 
13 Conforme ressalta GISELA B. TASCHNER, “o lazer tornou-se, ele próprio, objeto de 
uma indústria ou de um complexo de serviços, para sermos mais precisos. De auto-
móveis e cinemas ao turismo, a parques temáticos e a equipamentos de lazer domés-
ticos, a maior parte do lazer contemporâneo está mediada por produtos ou serviços 
vendidos em um mercado de massas”. Lazer, Cultura e Consumo. Revista de Admi-

nistração de Empresas. São Paulo, vol. 4, n.º 4 (out/dez 2000), p. 44.  
14 MARCELLO DE BARROS TOMÉ MACHADO.  Op. cit., p 109. CLAUDEMIRA AZEVEDO 

ITO. Op. cit., P 138.  
15 RODRIGO AMADO DOS SANTOS E NORMA DE SITTA SOUZA. Turismo, lazer e recrea-
ção: um olhar denso sobre acepções, significados e características deste segmento. 
Revista Científica Eletrônica de Turismo [on line]. Ano IX, n.º 16 (jan/2012), p.2. 
Conforme destacam VACÍLIA DO REGO TEIXEIRA E CARLOS SÉRGIO GURGEL DA SILVA 
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Em verdade, não há que se falar em lazer quando os im-

pactos advindos da atividade humana, realizada durante o tempo 

livre, são antagônicos àquelas sensações que lhe são correlatas. 

 

2.1 MERCANTILIZAÇÃO DO LAZER 

 

Hodiernamente, a indústria do turismo explora sobrema-

neira a relação entre a atividade turística e o lazer16 enquanto 

objeto de consumo imaterial, potencialmente usufruído a partir 

da contratação de serviços específicos.  

O objeto do contrato de consumo relacionado com a ati-

vidade turística possui, neste contexto, uma natureza de presta-

ção material, v.g, hospedagem, serviços de guias, traslados, ali-

mentação, localização, entre outros. Porém, seu objetivo possui 

uma íntima relação com um componente de natureza imaterial, 

delimitado por JOFFREN DUMAZEDIER como o “conjunto de ocu-

pações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 

seja para o repouso, para a diversão, para a recreação, recrear-se 

e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou for-

mação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua 

livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares ou sociais”17.   

A compreensão do lazer encontra-se vinculada, portanto, 

 
“O descanso, por sua vez, apresenta-se como uma necessidade fisiológica imprescin-
dível à recuperação física e mental do trabalhador, sendo uma condição exigível pelo 
próprio trabalho, visto que se trata de um período necessário à recuperação das ener-
gias perdidas na realização das atividades laborais”.  Trabalho e tempo livre: o direito 
ao lazer como instrumento de afirmação da dignidade humana nas relações de tra-
balho à luz da Constituição Brasileira de 1988. Revista Jurídica Luso-Brasileira. Ano 
4, n.º 6 (2018), p 2866. 
16 ALBERTO SEGUNDO SPÍNOLA DA HORA E KEILA BRANDÃO CAVALCANTI asseveram 
que “o turismo insere-se no universo de divertimentos e prazeres do lazer, e é consi-
derado uma prática social”. Turismo pedagógico: conversão e reconversão do olhar. 
Turismo contemporâneo: desenvolvimento, estratégia e gestão. Mirian Rejowski e 
Benny Kramer Costa (orgs.). Ed. Atlas. São Paulo, 2003, p. 212. 
17 JOFFREN DUMAZEDIER. Sociologia empírica do lazer. Ed. Perspectiva. São Paulo, 
1999, p. 34. 
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ao conjunto de características que lhe são inerentes e essenciais: 

primus, representada pelo seu componente liberatório que re-

sulta dos impactos desencadeados sobre o sujeito a partir da sua 

tomada de decisão livre e autodeterminada18 de utilizar o seu 

tempo livre da forma que lhe convém; secundus, um compo-

nente hedonístico, caracterizado pela motivação do sujeito em 

almejar a satisfação, diversão, distração, descanso mental, res-

tauro das forças físicas e psicossomáticas19, entre outras; tertius, 

o caris pessoal, que identifica o lazer como o resultado da supe-

ração dos impactos físicos e psicológicos desencadeados pela 

rotina quotidiana em cada sujeito em particular20.  

Essas características demonstram a ocorrência de uma 

manifesta relação entre o lazer e as atividades passíveis de rea-

lização durante o tempo livre do sujeito21, sendo que a partir da 

intensificação da sua mercantilização ocorreu uma sofisticação 

na oferta dos mais diversos serviços destinados à promoção e 
 

18 Elemento fundamental para a diferenciação em relação ao denominado turismo de 

negócio, intimamente vinculado com a realização de uma atividade laboral. 
19 NILDO VIANA.Op. cit., p. 58. 
20 DAVID AMARAL FERREIRA. O Turismo e o Lazer como Estratégias de Desenvolvi-
mento Urbano - A Visabeira Turismo e o Concelho de Viseu. Dissertação de Mestrado 
em Lazer, Património e Desenvolvimento, na área de especialização em Turismo e 
Lazer, Universidade de Coimbra. Coimbra, 2013, p. 33. ALBERTO SEGUNDO SPÍNOLA 

DA HORA E KEILA BRANDÃO CAVALCANTI. Op. cit., p. 208. Em sentido semelhante, 
CECÍLIA HELENA MARQUES AMBRIZI PIOVESAN indica que “durante o exercício do 

tempo livre, tudo o que o sujeito almeja é afastar-se de qualquer controle do relógio, 
linear, dividido em unidades não elásticas e não-comprimíveis, longe de qualquer con-
trole ou disciplina. Op. cit., 39. 
21 GUILHERME LOHMONN E ALEXANDRE PANOSSO NETTO. Teoria do Turismo: concei-
tos, modelos e sistemas. 1ª reimpressão. Ed. ALEPH. São Paulo, 2008, p. 74. RODRIGO 

AMADO DOS SANTOS E NORMA DE SITTA SOUZA. Op. cit., p. 3. O tempo livre enquanto 
pressuposto do lazer já era observado no Império Romano, onde, nas palavras de 
AGUINALDO CESAR FRATUCCI já encontrava-se presente a “preocupação com alguns 

elementos básicos para a concretização das viagens de lazer e descanso: estradas cal-
çadas, sistema de comunicação e segurança e tinham consciência da existência de pe-
ríodos de tempo livre (...) para alguns súditos do Império, que precisavam ser “preen-
chidos” com atividades saudáveis e prazerosas”. A dimensão espacial nas políticas 
públicas brasileiras de turismo: As políticas das redes regionais de turismo. Tese de 
doutoramento em Geografia: área de concentração Ordenamento Territorial. Univer-
sidade Federal Fluminense. Niterói, 2008, p. 31. 
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potencialização dos impactos positivos da realização do turismo.  

Os benefícios do lazer incluem-se, assim, no conjunto de 

resultados legitimamente esperados pelo sujeito enquanto con-

sequência natural da realização de uma atividade turística, sendo 

estes, inclusive, significativamente explorados pelos conteúdos 

informativos-persuasivos presentes nas publicidades – em regra 

vinculadas à atuação das agências de turismo22 – destinadas a 

desencadear estímulos de consumo atrelados ao gozo do tempo 

livre.  

As agências de turismo não exploram apenas um especial 

nicho de prestação de serviços, mas também, as expectativas cri-

adas – pela abordagem persuasiva – a respeito das sensações que 

potencialmente, tendo em conta os impactos do componente 

pessoal do lazer, serão desencadeadas com a realização do tu-

rismo.  

Essa abordagem persuasiva, há que se destacar, é um dos 

instrumentos de indução de comportamentos do consumidor tu-

rista, que a partir das diversas opções que lhe são apresentadas 

no mercado de consumo, recebe a influência de componentes  

que exploram o elemento imaterial diretamente relacionado ao 

lazer23 – v.g fotos de paisagens, locais de hospedagem e até 

 
22 GUILHERME LOHMONN E ALEXANDRE PANOSSO NETTO indicam que “embora tenham 

existido várias iniciativas de agenciamento de viagens desde o início do século XIX, 
apenas no ano de 841, com uma viagem ferroviária doméstica organizada na Inglaterra 
(...) é que esta atividade adquiriu um caráter profissional. De lá para cá, as agências 
de viagem passaram a ter importância cada vez maior como elemento de distribuição 
em turismo, a ponto de, durante muitas décadas, ser o principal responsável pelas ven-
das de vários produtos turísticos. Atualmente, entre outras atribuições, as agências de 
viagem vendem pacotes de viagens, bilhetes de transporte e de atrações turísticas, 
acomodações, locação de veículos e seguro de viagens. Elas também se provêm de 

informações relacionadas a tais produtos, bem como aos destinos turísticos a serem 
visitados. Op. cit., p. 293. 
23 Para MARIO CARLOS BENI, O marketing das agências de viagens e, em geral, dos 
serviços turísticos tem um potencial de aumento em seu volume de vendas, aprovei-
tando essas decisões de impulso provocadas pela publicidade e pelo pessoal de vendas 
que estimulam esses processos de decisão e também oferecem a substituição de des-
tinações. As sugestões de viagens não consideradas pelo cliente são um segmento da 
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mesmos conteúdos audiovisuais.  

 

3 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTI-

COS 

 

O turismo enquanto atividade humana não pressupõe a 

necessária formação de uma relação jurídica de consumo, es-

tando presente também em situações que não envolvem a exe-

cução de um contrato, pois é considerado igualmente como tu-

rismo a permanência de uma pessoa por alguns dias na casa de 

um familiar ou amigo, a gozar do seu tempo livre. 

Todavia, aquando da sua análise no contexto do mer-

cado, a exploração do turismo – e por decorrência lógica do lazer 

– enquanto objeto de consumo, pressupõe a constituição de uma 

relação jurídica que, em regra, resultará a realização de um con-

trato de consumo24.  

Para que receba a incidência das normas de proteção do 

consumidor, a relação jurídica a partir da qual se origina a prá-

tica do turismo deverá possuir os mesmos elementos objetivo, 

subjetivo e finalístico que integram a equação jurídica de con-

sumo. 

 

3.1 AGÊNCIAS DE TURISMO  

 

As agências de turismo são empresas comerciais com a 
 

técnica de marketing para usá-la nessas tomadas de decisões impulsivas. Análise es-
trutural do turismo. 10.ed. Editora SENAC. São Paulo, 2004, p. 247. 
24 Por contrato de consumo, nas palavras de CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, deve-se 
compreender “o contrato que tem por objeto um bem destinado ao uso pessoal ou 
familiar de uma das partes (o consumidor), fornecido por uma entidade que actua no 

âmbito da sua atividade profissional (o fornecedor). Direito do Consumo. Editora Al-
meida. Coimbra, 2005, p. 87. Por sua vez, JORGE MORAIS CARVALHO adota a expres-
são para significar o contrato que “incide sobre uma coisa, um serviço ou um direito 
destinado a uso não profissional de um dos contraentes, sempre que o outro contraente 
actue no âmbito da sua atividade profissional.  Os contratos de consumo: reflexão 
sobre a autonomia privada no Direito do Consumo. Editora Almedina. Coimbra, 
2012, p. 113. 
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finalidade de realizar viagens. Por conseguinte, são prestadoras 

de serviços que informam, organizam e adotam todas as medidas 

necessárias, em função do interesse do consumidor que desejam 

viajar. Oferecem todas as prestações de serviços relativas a 

transportes, hotelaria e manifestações turísticas de todos os ti-

pos, e organizam viagens individuais ou coletivas, seja através 

de programas estabelecidos por elas mesmas, seja pela livre es-

colha dos consumidores. 

Para compreender melhor não apenas o escopo dos ser-

viços prestados, mas também o objeto da sua atuação no mer-

cado, faz-se necessário uma breve contextualização histórica do 

tratamento jurídico conferido às referidas agências de viagem e 

turismo no Brasil. 

A partir do Decreto nº 84.934/80, de 21 de julho, que 

descreveu as atividades e serviços privativos e não privativos 

das agências de turismo, institui-se uma diferenciação de ativi-

dades e serviços a partir da classificação do agente econômico 

como sendo uma agência de viagem e turismo ou uma agência 

de viagens – art. 4º. 

A diferença elementar entre estas duas espécies de agên-

cia de turismo consistia no fato de que, enquanto a agência de 

viagem e turismo estava autorizada a realizar, para além das de-

mais atividades descritas no art. 2º25, a operação de viagens e 

 
25 Art. 2º. Constitui atividade privativa das Agências de Turismo a prestação de servi-
ços consistentes em: I - venda comissionada ou intermediação remunerada de passa-
gens individuais ou coletivas, passeios, viagens e excursões;  
II - intermediação remunerada na reserva de acomodações; III - recepção, transferên-
cia e assistência e especializadas ao turista ou viajante; IV - operação de viagens e 
excursões, individuais ou coletivas, compreendendo a organização, contratação e exe-

cução de programas, roteiros e itinerários; V - representação de empresas transporta-
doras, empresas de hospedagem e outras prestadoras de serviços turísticos; VI - di-
vulgação pelos meios adequados, inclusive propaganda e publicidade, dos serviços 
mencionados nos incisos anteriores. § 1º Observado o disposto no presente Decreto, 
as Agências de Turismo poderão prestar todos ou alguns dos serviços referidos neste 
artigo. § 2º O disposto no inciso V deste artigo não se aplica ao representante exclu-
sivo de empresa transportadora e de empresa hoteleira. § 3º O disposto neste artigo 
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excursões individuais ou coletivas, compreendendo a organiza-

ção, contratação e execução de programas, roteiros e itinerários 

no Brasil e no Exterior – art. 4º c/c art. 2º – as agências de via-

gens tinham sua atuação limitada às operações de excursões ro-

doviárias, realizadas em maior parte no território nacional e ape-

nas complementadas em países limítrofes26. 

Uma tentativa de superação das dificuldades advindas 

dessa classificação foi implementada pelo Decreto n.º 

5406/2005, de 30 de março, que passou a tipificar as espécies de 

agências de turismo em agências de viagem e operadoras turís-

ticas. 

Enquanto que as primeiras atuavam apenas como inter-

mediadoras dos contratos turísticos prestados por terceiros – 

passagens, acomodações e outros serviços em meios de hospe-

dagem, programas educacionais e de aprimoramento profissio-

nal, serviços de recepção, transferência e assistência, bem como, 

excursões, viagens e passeios turísticos, marítimos, fluviais e la-

custres – as operadoras turísticas atuam na elaboração e comer-

cialização de programas serviços e roteiros de viagens turísticas  

nacionais e internacionais, de natureza emissiva ou receptiva27, 

 
não exclui, nem prejudica, a venda de passagens efetuada diretamente pelas empresas 
transportadoras, inclusive as de transporte aéreo. 
26 DEBORA CORDEIRO BRAGA indica uma significativa limitação acerca da efetividade 

dessa diferenciação, pois “não permitia a distinção das funções de produção ou distri-
buição das agências, questões básicas para o funcionamento do mercado turístico. 
Além do mais, não permitia uma divisão coerente entre agências de caráter emissivo 
ou receptivo porque as agências de viagem não podiam organizar excursões para o 
exterior, mas tinham a possibilidade de vender passagens aéreas para o exterior, com-
plementando com noites de hotel, passeios e outros serviços que caracterizam uma 
viagem individual para o exterior”. Discussão Conceitual e tipologias das agências 
de turismo. Agências de viagens e turismo: práticas de mercado. Editora Elsevier. Rio 

de Janeiro, 2008, p 20. 
27 Para RICARDO LAGO E EVERTON LUIS PELLIZZARO DE LORENZI CANCELLIER as agên-
cias emissivas caracterizam-se como sendo o “o último elo no processo de consumo, 
conectando o consumidor aos fornecedores de vários produtos turísticos como meios 
de hospedagem, meios de transporte, atrações, seguros de viagem e eventos entre ou-
tros. Essas agências, que atuam apenas como intermediárias, vendem produtos de vá-
rios fornecedores, servindo como filtro de todas as opções disponíveis”. Já as agências 
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ou seja, como prestadora imediata dos serviços turísticos. 

O tratamento normativo foi objeto de nova atualização 

legislativa a partir do advento da Lei 12.974/2014, de 15 de 

maio, que adota um conceito mais amplo de agência de turismo 

e estabelece que a sua finalidade é o exercício das atividades de 

turismo descritas como sendo de caráter privativo e caráter não 

privativo, respectivamente.  

As atividades exercidas em caráter privativo são: venda 

comissionada ou intermediação remunerada na comercialização 

de passagens, passeios, viagens e excursões, nas modalidades 

aérea, aquaviária, terrestre, ferroviária e conjugadas; o assesso-

ramento, planejamento e organização de atividades associadas à 

execução de viagens turísticas ou excursões; a organização de 

programas, serviços, roteiros e itinerários de viagens, individu-

ais ou em grupo, e intermediação remunerada na sua execução e 

comercialização; e a organização de programas e serviços rela-

tivos a viagens educacionais ou culturais e intermediação remu-

nerada na sua execução e comercialização.  

Dentre as atividades não privativas podem ser indicadas, 

a título de exemplificação: a obtenção e legalização de documen-

tos para viajantes; transporte turístico de superfície, intermedia-

ção remunerada na reserva e venda de ingressos para espetáculos 

públicos, artísticos, esportivos e culturais e venda comissionada 

ou intermediação remunerada de seguros vinculados a viagens e 

excursões e de cartões de assistência ao viajante. 

A lei vigente mantém a tipificação das agências de tu-

rismo em duas categorias: agências de viagens e turismo ou ope-

radoras turísticas e agências de viagens. A distinção entre a 

agência de viagem e turismo/operadora turística e a agência de 

 
receptivas são identificadas pelos AA. como sendo aquelas responsáveis “pela opera-
ção local da viagem, ou seja, é ela que atende o turista no seu destino providenciando 
transfers, ingressos para espetáculos, city tours e outros serviços requisitados”. Agên-
cias de viagens: desafios de um mercado em reestruturação. Turismo – Visão e Ação.  
Revista Científica do curso de pós-graduação stricto sensu em turismo e hotelaria a 
Universidade do Vale do Itajaí. Vol. 7, n.º 3 (set. /dez. 2005), pp. 498 e 500. 
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viagem decorre do fato de que algumas atividades daquelas são 

reconhecidas pelo art. 5º §1º como sendo de caráter privado28, 

de onde resulta que a operadora turística atua, também, no ofe-

recimento de um conjunto de serviços turísticos de maneira a 

viabilizar ao consumidor o acesso às condições de exercício do 

lazer. A agência de viagem, por sua vez, tem uma atuação mais 

restrita, pois realiza a conexão do consumidor com diversos 

agentes que atuam na prestação imediata de serviços turísticos – 

os quais também podem ser executados pela operadora turística.   

Essa divisão de atribuições e atividades típicas do mer-

cado turístico não afasta, todavia, responsabilidade da agência 

de viagem em razão da sua atuação como intermediadora do ser-

viço, posto que Código de Defesa do Consumidor – CDC – es-

tabelece a responsabilidade solidária de todos os agentes econô-

micos que integram a cadeia de consumo29. 

 

3.2 CONSUMIDOR TURISTA 

 

O art. 2º do CDC conceitua o consumidor como sendo 

“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final”.  

 
28 Notadamente as atividades de assessoramento, planejamento e organização de ati-
vidades associadas à execução de viagens turísticas ou excursões; organização de pro-

gramas, serviços, roteiros e itinerários de viagens, individuais ou em grupo, e inter-
mediação remunerada na sua execução e comercialização; e organização de progra-
mas e serviços relativos a viagens educacionais ou culturais e intermediação remune-
rada na sua execução e comercialização. 
29 Nesse sentido, tem-se o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça publicado em 
06/06/2016, relativo ao AgRg no AREsp n.º 720.560/RJ: “Tratando-se de uma relação 
de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos 
aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou 

vício.” De modo mais específico, notadamente à solidariedade das agências de viagem 
no contexto da cadeia de prestação de serviços, tem-se o Acórdão publicado em 
27/10/2011, relativo ao julgamento do REsp n.º 888.751/BA: “Esta eg. Corte tem en-
tendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de via-
gens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consu-
midor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote”. Disponível 
em www.stj.jus.br. Acesso em 28/01/2019. 
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No que se refere ao comportamento de utilização, consi-

dera-se consumidor não apenas o sujeito que integra um dos po-

los da relação jurídica, mas também aquele que, em razão da 

execução de um contrato de consumo, seja um dos usufruidores 

do objeto do contrato.  

Por sua vez, o pressuposto da destinação final deve ser 

analisado sob as perspectivas da alocação econômica e fática do 

objeto do contrato. A primeira, compreendida como aquela em 

que, para o sujeito ser considerado como consumidor, a prática 

do ato de consumo não deve ter como motivação a finalidade de 

obtenção de lucro a partir da utilização e/ou fruição do objeto do 

contrato30. A segunda, enquanto elo final da cadeia de trocas 

econômicas que se constituiu dentro do mercado de consumo. 

A tipificação do turista, contudo, ao menos no que se re-

fere ao apuramento do seu comportamento no contexto da reali-

zação de atos típicos de turismo, encontra-se vinculada à pre-

sença de pressupostos diversos daqueles que autorizam a cate-

gorização do sujeito como consumidor. 

É que os conceitos de turista e consumidor, ainda que em 

determinado contexto possam igualmente identificar um mesmo 

sujeito, possuem conteúdos diversos que, em muitos casos, po-

derão ser mostrar incompatíveis31. 

Para a adequada compreensão do conteúdo do termo tu-

rista, há que se atentar para a caracterização do turista lato sensu, 

representado pela pessoa física que se desloca de uma localidade 

diferente da sua residência habitual, motivada pela intenção de 

práticar uma atividade de lazer durante o seu tempo livre.  

Trata-se, deste modo, de uma parametrização que 
 

30 ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN, CLÁUDIA LIMA MARQUES E LEONARDO ROSCOE 

BESSA. Manual de Direito do Consumidor. 6ª Ed. Editora Revista dos Tribunais. São 
Paulo, 2014, p. 99. 
31 Como na situação que envolve uma pessoa jurídica consumidora, em que a sua 
tipificação como turismo não se faz possível. Nesse sentido, GLADSTON MAMEDE. Di-
reito do consumidor no turismo: Código de Defesa do Consumidor aplicado aos con-
tratos, aos serviços e ao marketing do turismo. 1ª Ed. Editora Atlas. São Paulo, 2004, 
p. 27. 
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engloba tanto a noção de turista stricto sensu como a noção de 

excursionista, tipificações diferenciadas pelo fato de o excursio-

nista permanecer no destino por um período inferior a 24 horas, 

enquanto que o turista ultrapassa essa barreira temporal32.  

Com efeito, a definição de turista, para fins de sua carac-

terização na relação jurídica de consumo, não encontra qualquer 

limitação em razão do tempo da viagem ou de afastamento do 

sujeito do seu local de residência, mas sim nos de pressupostos 

geográficos e finalísticos a partir dos quais a atividade é reali-

zada. 

O consumidor turista, portanto, a partir do que prevê o 

art. 2º do CDC e tendo em conta as particularidades do turismo,  

será aquele em que, a partir de uma relação jurídica de consumo, 

cujo objeto seja a prestação de serviços vinculados ao turismo – 

v.g, traslados, hospedagem e roteiros turísticos – atue com a fi-

nalidade de utilizar do seu tempo livre para fins de lazer, medi-

ante o seu deslocamento para localidade diversa da sua residên-

cia habitual. 

 

3.3 OBJETO DO CONTRATO 

 

A indissociabilidade da utilização do tempo livre para 

fins de lazer não afeta apenas a mecânica da categorização do 

consumidor turista. Resulta, também, na introdução de um com-

ponente reflexo – ou indireto – no objeto do contrato, que en-

volve não apenas a prestação de serviços turísticos como tam-

bém a manutenção, pelo contratado, do cariz comportamental 

que motiva o consumidor a procurar alternativas para a satisfa-

ção do seu interesse no mercado de consumo.  

Como já abordado, o lazer tornou-se uma mercadoria 

significativamente explorada e valorizada no mercado de 

 
32 RODRIGO MEIRA MARTONI. Por uma ontologia do espaço turístico: contribuições 
para uma consciência do real e do possível. Tese de doutorado em Geografia. Uni-
versidade Federal do Paraná, 2014, p. 183 (nota 144). 
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consumo. Nesse contexto, a sua concretização a partir da prática 

de atos de consumo tornou-se parte indissociável da persuasão 

utilizada como estratégia de marketing, em que a fuga da reali-

dade, a procura da revitalização do espírito, os benefícios do sos-

sego, do relaxamento, da diversão e do descanso, são algumas 

das sensações utilizadas pelas agências de turismo como estímu-

los da motivação do comportamento econômico do consumidor.  

Trata-se, neste contexto, da exploração comercial de um 

componente imaterial, a partir da oferta de prestação de um ob-

jeto material, concreto e mensurável, onde a expectativa de rea-

lização do lazer constitui-se o componente persuasivo da decisão 

de consumo33.  

A execução do contrato de consumo que envolve a pres-

tação de serviços turísticos caracteriza-se, assim, como uma 

obrigação de meio34 na qual o contratado, mesmo não se obri-

gando a garantir o resultado do lazer enquanto objeto expressa-

mente consignado no contrato, compromete-se, mediante a ade-

quada prestação do objeto do contrato, que o consumidor turista 

tenha condições de, a partir da fruição dos serviços contratados, 

utilizar o seu tempo livre – expressão do exercício da sua 

 
33 Ao realizar uma abordagem acerca do que denomina “fetichismo do mercolazer”, 
FERNANDO MASCARENHAS esclarece que “Estamos nos referindo à produção de mer-
cadorias que envolve, em seu processo, tanto a produção precisamente orientada para 
as carências e fraquezas do consumidor, como, também, a produção do próprio con-
sumidor, exercitando nele seus prazeres. A manifestação daquilo que podemos iden-
tificar como poder imagético do mercolazer– ou seja, o lazer como valor de uso pro-
metido da mercadoria, cumprindo, portanto, uma função de venda, manifestando-se 
como uma espécie de galanteio amoroso lançado sobre o consumidor – decorre, jus-

tamente, desse estratagema” (Grifos no original). Entre o ócio e o negócio: teses 
acerca da anotomia do lazer. Tese de doutorado em Educação Física. Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP, 2005, pp. 181 e 182. 
34 Conforme delimita WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO a obrigação de meio é 
aquela a partir da qual “o devedor obriga-se a empregar diligência, a conduzir-se com 
prudência, para atingir a meta colimada pelo ato”. Curso de Direito Civil. Vol. 4: Di-
reito das obrigações (1ª parte). 32ª Edição. Editora Saraiva. São Paulo, 2003, p. 56. 
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liberdade de escolha –  para a prática de atividades de lazer35.  

Com efeito, as consequências do incumprimento total ou 

parcial do contrato de prestação de serviços turísticos poderão 

resultar, também, em situações potencialmente impeditivas do 

gozo do tempo livre para o exercício do lazer, desencadeando, 

por conseguinte, o dano de viagem frustrada.  

 

4 DANO DE VIAGEM FRUSTRADA 

 

A frustração da expectativa de utilizar do tempo livre 

para o exercício do lazer, desencadeada a partir da inexecução 

ou execução defeituosa dos serviços contratados junto à agência 

de turismo, tem sido considerada pela jurisprudência brasileira 

como uma ofensa séria aos interesses do consumidor, ao ponto 

de resultar na tutela do Direito mediante a imposição do dever 

de indenizar tanto pelos danos de natureza patrimonial, quanto 

pelos danos extrapatrimoniais36.  

Quando incorre na esfera patrimonial, o dano causado 

 
35 E aqui, importa reiterar o componente pessoal do lazer, que orienta para o fato de 
que o resultado do exercício do tempo livre para fins de realização do lazer poderá 
variar de acordo com aspectos íntimos e particulares de cada sujeito. 
36 Ao analisar a má prestação de serviços turísticos contratados junto a agência de 

turismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim se manifestou 
no Acórdão de 06/10/2009, relativo ao processo 2008.01.1.089625-0: “O atraso de 
voo e consequente atraso em toda a programação, com perda de roteiros, cansaço des-
necessário e vários outros dissabores demonstram que os transtornos experimentados 
pelos recorridos ultrapassaram em muito a esfera do mero aborrecimento. A viagem 
sonhada se transformou num pesadelo, sendo óbvia a frustração pela viagem abortada 
e a perda de preciosos dias de férias, de maneira que o dano moral é evidente(...). Já 
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Acórdão de 11/08/2016, relativo 

ao processo 1.0647.13.000036-5/001: “O fato de ter a parte autora perdido sua viagem 
de réveillon, programada com grande antecedência juntamente com seus familiares, 
em razão de informações errôneas passadas pela empresa de turismo, não pode ser 
considerado como fato corriqueiro ou mero aborrecimento, sendo certo que o cons-
trangimento, a tristeza, a mágoa e sentimentos similares causados pela viagem frus-
trada justificam a condenação ao pagamento de dano moral.”. Disponíveis em 
www.tjpr.jus.br e www.tjmg.jus.br. Acesso 15/12/2018. 
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pela inexecução do contrato, da má prestação do serviço37 ou 

ainda, de outros prejuízos materiais reflexos, impõe ao consumi-

dor o ônus de arcar com a satisfação de necessidades que, até 

então, não estavam previstas para a adequada execução do pla-

nejamento que antecedeu o início da atividade turística. Já o 

dano que recai sobre a esfera extrapatrimonial do consumidor 

turista, resulta da violação de interesses legitimamente protegi-

dos pela tutela geral da personalidade. 

 

4.1 O DIREITO AO LAZER COMO EXPRESSÃO DO DI-

REITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR TU-

RISTA 

 

É de suma importância, em matéria de responsabilidade 

civil, compreender qual é o bem juridicamente tutelado pelo or-

denamento que sofre o impacto negativo do comportamento do 

agente causador do dano, independentemente de se tratar de um 

dano de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. 

Ocorre que no contexto da proteção de interesses extra-

patrimoniais, a caracterização do dano de viagem frustrada pos-

sui uma peculiaridade, advinda da relação turística de consumo, 

mais especificamente, em função da ocorrência de uma violação 

do direito ao lazer. 

Conforme já abordado, ao contratar uma agência de tu-

rismo o consumidor é motivado pelo interesse na prestação de 

serviços capazes de garantir acesso às condições necessárias 

para, ao seu modo38, utilizar do seu tempo livre para a prática de 

atividades de lazer.  

Com efeito, aquele conteúdo persuasivo ao qual o consu-

midor é submetido na fase pré contratual e que, em regra, é trans-

mitido pela publicidade, cria a obrigação do prestador do serviço 

 
37 Acórdão do Superior Tribunal de Justiça de 26/04/2012, relativo ao Recurso Espe-
cial nº 1.102.849 – RS. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 28/01/2019.  
38 E aqui faz-se uma referência ao componente de caris pessoal do turismo. 
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garantir a manutenção do objeto do contrato como condição sine 

qua non para a manutenção das condições previamente idealiza-

das pelo consumidor para a prática do lazer. Por conseguinte, 

quando o resultado da experiência turística não permite sequer a 

possibilidade de exercício do lazer a partir do turismo, em razão 

da inexecução total ou parcial do objeto do contrato, frustram-se 

as expectativas legitimamente criadas no consumidor, negando-

lhe acesso aos vetores de fomento para a prática – e de modo 

reflexo, aos benefícios esperados – do lazer. O dissabor viven-

ciado pelo consumidor que, a priori, deseja realizar uma viagem 

turística para fins de lazer39 e é submetido a mais estresse, mais 

frustração, mais desgosto, entre outros, em razão das consequên-

cias advindas da incumprimento ou cumprimento defeituoso do 

objeto – imediato e mediato – do contrato, é resultado direto do 

impacto negativo desencadeado pelo evento sobre atributos psí-

quicos e morais inerentes à personalidade humana.  

A prática do lazer está, assim, em função dos benefícios 

advindos do seu exercício aquando da utilização do tempo livre, 

inserido no contexto da manutenção de interesses de ordem exis-

tencial e que, por isso, encontram-se protegidos pelo direito ge-

ral de personalidade.  

Esse enquadramento advém, inclusive, da parametriza-

ção proposta por CAPELO DE SOUSA acerca do conteúdo do 

 
39 SILVIO LIMA FIGUEIREDO, ao comentar acerva das viagens turísticas, indica a pre-
sença de uma manifesta finalidade de realização do lazer: “O conceito de viagem ul-
trapassa o simples deslocamento espacial, para um deslocamento entre o mesmo e o 
diferente. O estudo do turismo seria então o estudo de uma forma particular de via-
gem, da viagem que pressupõe o lazer, da experiência do retorno, e da viagem-pacote: 
a mercadoria turismo” Viagens e viajantes. Editora Annablume. São Paulo, 2010, p. 
285. LUÍS ANTÔNIO CONTATORI ROMANO, por sua vez, ao diferenciarem as viagens 

turísticas das viagens tradicionais assevera que: “A intenção passa a distinguir o tu-
rismo da viagem tradicional. O viajante tradicional se deslocava, principalmente, por 
necessidade, em função de atividades de Estado, comerciais ou de crenças religiosas. 
O turista coloca, em primeiro lugar, motivações pessoais, a viagem como aventura, 
distinção social ou lazer torna-se um fim em si mesmo; é sua vontade e curiosidade 
que o motivará a percorrer os caminhos”. Viagens e viajantes: uma literatura de via-
gens contemporânea. Revista Estação Literária. Vol. 10 B (jan/2013), p 34. 
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direito geral de personalidade. Para o autor, a personalidade hu-

mana é constituída por uma organização somático-psíquica, in-

tegrada não apenas por elementos constitutivos – v.g. vida, o 

corpo e o espírito – mas também por funções – v.g. a inteligência 

–  estados – v.g. saúde, prazer, tranquilidade – e  por “forças, 

potencialidades e capacidades (os instintos, os sentimentos, a in-

teligência, o nível de educação, a fé, a força de trabalho, a capa-

cidade criação, o poder de iniciativa, etc)”40. 

O dano extrapatrimonial – ou moral – que resulta da vi-

olação do direito ao lazer origina-se na manifesta ofensa à per-

sonalidade do consumidor na sua esfera psíquica, em função não 

apenas da impossibilidade de exercer atividades de lazer a partir 

do exercício da sua liberdade de escolha sobre como utilizar do 

seu tempo livre, como também pelos impactos de ordem psico-

lógica que se mostram antagônicos àqueles desejados aquando 

da opção pela realização de uma atividade turística.  

Ao se considerar que os componentes da personalidade 

humana possuem um “caráter unitário, complexo, integrado e 

dinâmico e que perfaz uma unidade físico-psíquico-ambien-

tal”41, não se mostra desconectado da realidade afirmar que a 

imposição de restrições às condições de acesso e à prática do 

lazer influem no âmbito psíquico do consumidor turista, atin-

gindo seu estado anímico e impulsionando ofensa inequívoca ao 

direito de personalidade em função da frustrações das expectati-

vas de descanso, divertimento, bem como de todos os benefícios 

relacionados ao lazer, criadas ainda na etapa pré contratual da 

prestação de serviços de uma agência de viagem e turismo.  

Uma violação que alcança, também, o exercício da sua 

liberdade de escolha em relação à utilização do seu tempo livre 

 
40 RABINDRANATH VALENTINO ALEIXO CAPELO DE SOUSA. O direito geral de persona-
lidade. Reimpressão. Coimbra Editora. Coimbra, 2011, p.200.  
41 RABINDRANATH VALENTINO ALEIXO CAPELO DE SOUSA. O direito geral de persona-
lidade, p.199. 



_686________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

para a prática do turismo42. Tempo que, nas palavras de MARCOS 

DESSAUNE, ao ser analisado sob o viés pessoal, subjetivo e exis-

tencial “representa um bem econômico de maior relevância”43 e 

que, quando desperdiçado de modo não desejado – v.g na hipó-

tese dos eventos subsequentes à inexecução ou execução defei-

tuosa dos serviços turísticos contratados – resulta em um dano 

ao patrimônio jurídico do consumidor. Além de representar um 

evento em que o restabelecimento do status quo ante é impossí-

vel. 

 

4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DAS AGÊNCIAS TU-

RISMO NO CDC 

 

Diversos são os serviços explorados pelas agências de tu-

rismo no mercado de consumo e, em razão do seu conteúdo, a 

agência de turismo assumirá a responsabilidade tanto como pres-

tadora de serviços imediatamente relacionados com a prática do 

turismo, quanto agente intermediário que contribui para a defi-

nição das condições capazes de garantir ao consumidor turista a 

efetividade do componente finalístico do turismo: a prática do 

lazer. 

Atuando como intermediadora, a responsabilidade agên-

cia de viagem resulta do vínculo que une os agentes econômicos 

que integram a cadeia de fornecimento ou de prestação de servi-

ços, por força da cadeia de solidariedade passiva legal instituída 
 

42 Nesse contexto, tem-se o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Ge-
rais, publicado em 07/02/2018, relativo ao Processo 1.0521.15.005829-0/001, mere-
cendo destaque o seguinte trecho: ”O descumprimento contratual ofensivo ao tributo 
da personalidade, em face de sua gravidade, como o ligado à questão de saúde ou de 
pessoas da família, lazer, comodidade, bem-estar, educação, projetos intelectuais, é 

capaz de gerar dano moral, porquanto este é o que atinge o ofendido como pessoa, 
não lesando o seu patrimônio”. Disponível em www.tjmg.jus.br.. Em sentido seme-
lhante, tem-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 03/09/2018, 
relativo ao processo 1005862-24.2017.8.26.0297. Disponíveis em www.tjmg.jus.br e  
www.tjsp.jus.br, respectivamente. Acesso em 10/01/2019. 
43 MARCOS DESSAUNE. Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desper-
diçado e da vida alterada. 2ª edição. Edição Especial do Autor. Vitória, 2017, p.165. 

http://www.tjmg.jus.br/
http://www.tjmg.jus.br/
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pelo art. 7º do CDC44. 

Já na situação que envolve o incumprimento ou cumpri-

mento defeituoso do contrato, desde que tenha como resultado a 

ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial45, o prestador 

do serviço é diretamente responsável pelo defeito do serviço, por 

ele respondendo objetivamente nos termos do art. 14 do CDC46.  

Como vislumbrado, o dano de viagem frustrada, para 

além da possibilidade de ofensa à esfera patrimonial do consu-

midor, resulta de forma mais significativa na violação do direito 

ao lazer e, por isso, à personalidade do consumidor. Com efeito, 

quando o resultado legitimamente esperado pelo consumidor – 

notadamente em relação à manutenção das condições previa-

mente admitidas como necessárias ao aproveitamento do seu 
 

44 Conforme asseveram CLAUDIA LIMA MARQUES, ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN E 

BRUNO MIRAGEM, a organização da cadeia de fornecimento de serviço é responsabi-
lidade do fornecedor (dever de escolha, vigilância), aqui pouco importando a partici-
pação eventual do consumidor na escolha de alguns dos muitos possíveis. No sistema 
do CDC é impossível transferir aos membros da cadeia a responsabilidade exclusiva. 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª Edição. Editora RT. São Paulo, 
2010, p. 422. 
O Acórdão do Superior Tribunal de Justiça de 15/05/2001, relativo ao processo REsp 
291.384/RJ, reconheceu a solidariedade de agência de viagem pelos aos danos provo-
cados por incêndio em embarcação que realizava o transporte dos consumidores. Já 
no Acórdão 17/04/2012, relativo ao processo REsp 1102849/RS, o Tribunal reconhe-
ceu a responsabilidade solidária da agência de turismo em razão da inexecução de 
serviço de seguro saúde, contratado mediante a sua atuação como intermediadora, 

para a realização de uma viagem no exterior. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso 
em 10/07/2018. 
45 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR. Direito do Consumidor: a busca de um ponto de 
equilíbrio entre as garantias do Código de Defesa do Consumidor e os princípios 
gerais do Direito Civil e do Direito Processual Civil. 8ª edição. Editora Forense. Rio 
de Janeiro, 2013, p. 352.  
46 FLÁVIO TARTUCE E DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES identificam o elemento de 
caracterização do fato do produto ou do serviço em comparação dos impactos advin-

dos dos vícios do produto ou serviço. Para os AA. “No vício – seja do produto ou do 
serviço – o problema fica adstrito aos limites do bem de consumo, sem outras reper-
cussões (prejuízos intrínsecos). Por outra via, no fato ou defeito – seja também do 
produto ou serviço -, há outras decorrências, como é o caso de outros danos materiais, 
de danos morais e dos danos estéticos (prejuízos extrínsecos). Manual de Direito do 
Consumidor: Direito material e processual. 2ª edição. Editora Método. São Paulo, 
2013, p. 133. 
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tempo livre para a realização do lazer – resta frustrado pelo de-

feito na prestação do serviço, a incidência do dever de indenizar 

é uma consequência do reconhecimento de que o dano de via-

gem frustrada é um dano in re ipsa47.  

Há que se atentar, todavia, para as circunstâncias a partir 

das quais o dano de viagem poderá ter sua origem, considerando 

a particular abrangência da atuação conferida às espécies de 

agência de turismo: a concepção, a comercialização e a presta-

ção dos serviços turísticos.  

A concepção do serviço turístico oferecido, ou melhor, a 

expertise presumida daqueles que atuam no setor, é uma das ra-

zões pela qual o consumidor busca uma agência de turismo, mui-

tas vezes motivado pela otimização do seu tempo livre e dos be-

nefícios oriundos da sua utilização para a realização do lazer.  

O consumidor transfere, assim, para a agência de tu-

rismo, a idealização, v.g, de roteiros em razão das agendas de 
 

47 A jurisprudência brasileira vem reconhecendo o impacto negativo desencadeado 

pelas frustrações das expectativas do consumidor turista praticar o lazer. É o que se 
pode depreender   do Acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, de 
29/06/2015, relativo ao Processo 08196183120138120001: “Consumidores que con-
tratam pacote turístico na modalidade excursão visam evitar quaisquer preocupações 
e contratempos eventualmente ocorridos nas viagens, posto que, em tese, contarão 
guia turístico para prestar-lhes o auxílio necessário. A má prestação do serviço turís-
tico ofertado pela empresa de viagens, que demonstrou descaso e desorganização no 
cumprimento de seu contrato, à toda evidência, viola a ordem jurídica, ensejando, 

assim, o dano moral in re ipsa, a dispensar comprovação concreta do infortúnio moral. 
Danos morais aplicados de forma proporcional e razoável, pois os consumidores tive-
ram frustradas suas expectativas, afigurando-se incontestes os transtornos, tensão, 
agonia, cansaço, frustrações, constrangimento, abalos psíquicos e emocionais, o so-
frimento causado pela conduta da apelada”. Disponível em www.tjms.jus.br, acesso 
em 20/09/2018. 
Em sentido semelhante, o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
de 05/09/2017, relativo ao processo 1.0145.15.036325-0/001 reconheceu que “ Na 

prestação de serviços de viagem turística, o desconforto e o abalo ocasionados pela 
desconformidade entre o serviço contratado e o obtido caracterizam dano moral, de-
vendo o consumidor ser ressarcido a esse título.” Já no Acórdão de 27/09/2017, rela-
tivo ao processo 1.0287.13.001394-2/001, o mesmo Tribunal foi ainda mais expresso: 
“Frustração de viagem familiar, provocada por falha das agências que intermediaram 
a venda do respectivo pacote de serviços, gera dano moral in re ipsa”.  Disponíveis 
em www.tjmg.jus.br, acesso em 01/02/2019. 

http://www.tjms.jus.br/
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10145150363250001
http://www.tjmg.jus.br/


RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________689_ 

 

 

viagem e atos de planejamento que antecedem efetiva prestação 

do serviço, v.g, serviços de vistos, levando-se em conta, inclu-

sive, as especificidades dos nichos turísticos, como o turismo de 

aventura, turismo rural, turismo de luxo, dentre outros.  

Destas divisões resulta o advento de serviços especifica-

mente focados na satisfação de necessidades cada vez mais es-

pecíficas de lazer, permitindo ao consumidor um leque de op-

ções – e porque não, de expectativas – sobre como destinar o seu 

tempo livro e de que forma poderá ascender aos benefícios do 

lazer.  

A forma com que o tempo livre será destinado às ativi-

dades de lazer é, em regra, diversa para cada nicho, devido às 

particularidades que caracterizam cada um deles48. Portanto, a 

concepção do serviço turístico deverá manter uma relação de 

causalidade para com as legítimas expectativas criadas, a partir 

da prestação de serviços destinados ao atendimento da necessi-

dade consumidor por experiências agradáveis de lazer.  

Ainda que superada esta primeira etapa e o serviços con-

cebido mostra-se adequado em razão das experiências desejadas 

para os consumidores que optam por um determinado nicho tu-

rístico, informações falsas ou, ainda que verdadeiras, mas capa-

zes de levar o consumidor ao erro no momento da sua decisão 

de consumo, desencadeiam a ocorrência do dano de viagem 

 
48 Aos abordar sobre o desenvolvimento de nichos turísticos, JOÃO PEDRO MARQUES 

MATEUS esclarece que: O turismo de interesse especial (special interest tourism) ou 
turismo de nicho (niche tourism) é um exemplo das novas dinâmicas do consumo 
turístico. Estas dinâmicas surgem como consequência do aparecimento de novos tipos 
de procura de destinos turísticos, que por sua vez, resulta de vários fatores sociais e 

económicos como por exemplo a procura por novas experiências e motivações. De 
um turismo essencialmente focado para sol e praia (turismo balnear), passou-se para 
um turismo mais rigoroso em termos informativos, educativos e culturais e com uma 
maior diversidade através da personalização da oferta”. Os media e o turismo de nicho 
em Portugal: O caso da Revista Evasões. Dissertação de mestrado em Turismo e Co-
municação. Universidade de Lisboa, 2017, p. 18. Disponível em http://reposito-
rio.ul.pt/bitstream. Acesso em 06/02/2019. 
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frustrada em razão de defeito de comercialização49.  

Tem-se, nestes termos, que os conteúdos informativos-

persuasivos inseridos na publicidade e demais práticas 

 
49 Nesse sentido, tem-se o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

de 01/02/2018, relativo ao processo 1.0479.14.002075-7/001: “A teor do artigo 37, 
§§1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, é enganosa a publicidade inteira ou 
parcialmente falsa ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 
em erro o consumidor a respeito de quaisquer dados sobre produtos ou serviços que, 
dessa forma, influencie sua vontade de contratar. A oferta de ônibus com maior espa-
çamento entre as poltronas vincula o fornecedor, sendo que a execução do serviço em 
desconformidade com o que foi contratado enseja o dever de indenizar. Nos termos 
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da agência de 
turismo é objetiva. Assim, responde independentemente de culpa pela reparação dos 

danos causados pela falha na prestação de seus serviços. Mantém-se o valor da inde-
nização fixado na sentença, por ser suficiente para compensar o dano causado à parte 
autora, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar parcialmente 
seu sofrimento”. Merece destaque, também, a decisão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo de 09/02/2018, relativa ao processo 1032146-07.2015.8.26.0114, que reconhe-
ceu a enganosidade da publicidade da agência de turismo em relação ás condições do 
hotel e qualidade de suas instalações para impor à agência de turismo o dever de in-
denizar em razão dos danos morais, cujo trecho da ementa ora se transcreve: “Apela-

ção dos requeridos – Viagem de núpcias - Pacote turístico – Transporte aéreo e hos-
pedagem – Inadequação do hotel – Pedidos parcialmente acolhidos para condenar as 
requeridas ao pagamento de R$ 628,95, a título de dano material e R$ 10.000,00, a 
título de danos morais - Pleito de reforma – Impossibilidade – Site das requeridas que 
ilustrava hotel confortável e com boas condições de acomodação – Informação enga-
nosa e abusiva – Hotel que não oferecia condições higiênicas mínimas – Acomodação 
em quarto repleto de rachaduras, sujo e com as instalações sanitárias em colapso – 
Serviço de quarto por 24 horas inexistente – Desrespeito ao direito à informação - 

Publicidade enganosa – Ofensa ao art. 6º, III e IV, do CDC – Empresas de turismo 
que devem aferir a fidedignidade quanto às informações veiculadas por parceiros co-
merciais - Danos experimentados pelos autores que se inserem na linha de desdobra-
mento causal da venda de pacotes turísticos – Dever de indenizar – Pleito de redução 
do quantum indenizatório – Impossibilidade – Valor majorado - Recurso não provido. 
Apelação dos autores – Insurgência restrita aos danos morais – Pleito de majoração - 
Dano moral – Viagem de lua de mel frustrada - Hipótese que transborda o mero dis-
sabor - Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoa-

bilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a ex-
tensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, 
de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circuns-
tâncias fáticas, que, in casu, autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Verba 
indenizatória majorada para R$ 10.000,00, para cada autor - Recurso provido.” Dis-
poníveis em www.tjmg.jus.br e www.tjsp.jus.br, respectivamente. Acesso em 
06/02/2019 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________691_ 

 

 

comerciais, destinados ao convencimento do consumidor no que 

se refere à sua decisão de contratar, integram do contrato ainda 

que não transcritas, devido ao grau de influência no processo de 

tomada de decisão, sendo a partir dessas informações que as ex-

pectativas da realização das atividades de lazer, pelo consumidor 

turista, se estruturam50. 

Por fim, tem-se a caracterização do dano de viagem frus-

trada aquando da prestação/execução de serviços turísticos. 

Trata-se, de um terceiro momento delimitado pela fase de exe-

cução do contrato, em que mesmo após uma acertada concepção 

e uma adequada comercialização, o dano passível de indeniza-

ção poderá restar caracterizado.  É nesta etapa que as divergên-

cias e os desvios do padrão de qualidade originalmente prometi-

dos ao consumidor se caracterizam como vetores de ofensa do 

direito ao lazer.  

A alteração abrupta do objeto do contrato não apenas im-

pede o consumidor de utilizar o seu tempo livre para a realização 

de atividades de lazer, às quais são inerentes aos benefícios de 

superação das situações de estresse, desconforto e atribulações 

das mais diversas ordem ocorridas no dia a dia – o que inclusive 

afasta a compreensão desse evento como sendo um mero abor-

recimento ou dissabor oriundo da vida em sociedade51 – como 
 

50 É a situação que envolve, v.g, a não realização de uma viagem destinada ao gozo 

do tempo livre das férias de final de ano, por falha na prestação de informações fun-
damentais aos consumidores. Nesse sentido, tem-se o Acórdão do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais de 11/08/2016, relativo ao processo 1.0647.13.000036-
5/001: “O fato de ter a parte autora perdido sua viagem de réveillon, programada com 
grande antecedência juntamente com seus familiares, em razão de informações er-
rôneas passadas pela empresa de turismo, não pode ser considerado como fato corri-
queiro ou mero aborrecimento, sendo certo que o constrangimento, a tristeza, a mágoa 
e sentimentos similares causados pela viagem frustrada justificam a condenação ao 

pagamento de dano moral”. Em sentido semelhante, tem-se o Acórdão do Tribunal de 
Justiça do Paraná de 18/11/2016, relativo ao processo 0004190-45.2015.8.16.0103. 
Disponível em www.tjmg.jus.br e www.tjpr.jus.br, respectivamente. Acesso em 
06/02/2019. 
51 Conforme reconheceu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação ao defeito 
da prestação de serviço turístico no Acórdão de 01/02/2018, relativo ao processo 
1.0145.14.056265-6/001: “O cancelamento tardio e inesperado de viagem 



_692________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

também representa igualmente uma clara, direta e séria ofensa 

aos atributos da sua personalidade. Razão pela qual, não há que 

se estabelecer qualquer parâmetro comparativos com situações 

corriqueiras da vida em sociedade, afastando-se, por conse-

guinte, a tentativa de caracterização do dano de viagem arrui-

nada enquanto mero aborrecimento52. 

A ofensa, assim, restará caracterizada pela demonstração 

de que o consumidor turista, em razão do defeito do serviço, teve 

impedido o acesso às condições por ele consideradas adequadas 

aquando da contratação do serviço para a utilização do seu 

tempo livre para a prática do lazer e, por conseguinte, de se be-

neficiar das sensações positivas advindas da sua realização. 

 Uma vez que as sensações advindas da fruição do lazer 

não se concretizam e essa impossibilidade resulta de um com-

portamento atribuído à agência de viagem, em manifesto incum-

primento do objeto do contrato e dos deveres a ele conexos e que 

tem como resultado a alteração do estado físico-psíquico do con-

sumidor a partir de sensações antagônicas à que se espera de toda 

atividade de lazer – restará configurado o dano de viagem frus-

trada e, por conseguinte, o dever da agência de turismo indenizar 

o abalo moral vivenciado53.  

 
antecipadamente programada, sem que a parte fosse prontamente ressarcida, se traduz 
em ocorrência que supera o mero dissabor do dia a dia a que todos se encontram su-

jeitos, resultando em uma significativa quebra de expectativa que gera abalo moral 
indenizável”. No mesmo sentido, em relação ao afastamento do argumento do mero 
dissabor, tem-se o Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo de 27/03/2018, rela-
tivo ao processo 1002720-46.2016.8.26.0297 e o Acórdão de 05/04/20189, relativo 
ao processo Apelação 0018037-81.2013.8.26.0564. Disponíveis em www.tjmg.jus.br 
e www.tjsp.jus.br, respectivamente. Acesso em 06/02/2019 
52 Assim admitiu o Superior Tribunal de Justiça no Acórdão de 22/03/2018, relativo 
ao processo REsp 1662845/SP,  aquando da analise de ocorrência de dano moral ori-

undo da relação de consumo: “Não se pode confundir a propalada "indústria  do  dano  
moral"  com  as  situações  em  que há efetiva violação  da  esfera  íntima  da  perso-
nalidade  da vítima, trazendo angústias  que  ultrapassam  sensivelmente  o  simples  
dissabor  de expectativas não alcançadas no mundo contemporâneo”. Disponível em 
www.stj.jus.br. Acesso em 06/02/2019.  
53 Por óbvio, as agências de viagem e turismo apenas não serão responsabilizadas, se 
for verificado no caso concreto que o incumprimento do contrato decorreu de culpa 
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5 CONCLUSÃO 

 

A contratação que tem por objeto a prestação de serviços 

turísticos possui significativas peculiaridades, pois seu objeto 

não é tão somente execução do serviço, mas a execução de um 

serviço destinado a garantir as condições de realização do tu-

rismo e, por conseguinte, a obtenção dos benefícios do lazer. 

Por isso assevera-se que uma vez frustradas as legítimas 

expectativas do consumidor pela má prestação dos serviços pe-

las agências de turismo, devem estas ser responsabilizadas em 

razão da ofensa que resulta do incumprimento contratual sobre 

conteúdo do direito de personalidade. 

Portanto, faz-se mister reconhecer a violação de tais di-

reitos intrínsecos à contratação e que integram a esfera moral – 

e a personalidade – do consumidor, de modo que as garantias 

consagradas pelo Código de Defesa do Consumidor possam ser 

efetivamente aplicadas para fins de responsabilização das agên-

cias de turismo pelo dano de viagem frustrada. 


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BENI, Mario Carlos. Análise estrutural do turismo. 10.ed. SE-

NAC. São Paulo, 2004. 

 
exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação de consumo, conforme dis-
põe o Art. 14,§3º, I e II, do CDC, conforme reconheceu o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais no Acórdão de 24/01/2019, relativo ao processo  AP1.0439.16.006228-7/001: 
“Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC, 
pelo fato do serviço, é objetiva, independente de culpa, baseando-se no defeito, dano 
e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, só 
não sendo responsabilizado o fornecedor do serviço quando o defeito inexiste ou se 
houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Disponível em 
www.tjmg.jus.br. Acesso em 06/02/2019. 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10439160062287001


_694________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES Cláudia Lima; 

BESSA Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consu-

midor. 6ª Ed. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 

2014. 

BRAGA, Debora Cordeiro. Discussão Conceitual e tipologias 

das agências de turismo. Agências de viagens e turismo: 

práticas de mercado. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, 

2008, pp 19-28. 

DA HORA, Alberto Segundo Spínola e CAVALCANTI, Keila 

Brandão. Turismo pedagógico: conversão e reconversão 

do olhar. Turismo contemporâneo: desenvolvimento, es-

tratégia e gestão. Mirian Rejowski e Benny Kramer 

Costa (orgs.). Ed. Atlas. São Paulo, 2003. 

DIAS, Reinaldo e AGUIAR, Marina Rodrigues. Fundamentos 

do turismo. Ed. Alínea. Campinas, 2002. 

DOS SANTOS, Rodrigo Amado e SOUZA, Norma de Sitta. Tu-

rismo, lazer e recreação: um olhar denso sobre acep-

ções, significados e características deste segmento. Re-

vista Científica Eletrônica de Turismo [on line]. Ano IX, 

n.º 16 (jan/2012). 

DUMAZEDIER, Joffren. Sociologia empírica do lazer. Ed. 

Perspectiva. São Paulo, 1999. 

DESSAUNE, Marcos. Desvio produtivo do consumidor: o pre-

juízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª edi-

ção. Edição Especial do Autor. Vitória, 2017. 

ESPIN, Pascual Martinéz, El contrato de viajem combinado: an-

tecedentes, derecho comparado, estudo normativo y ju-

risprudencial. Ediciones de La Universidad Catilla-La 

Mancha. Cuenca, 1999. 

FERREIRA, David Amaral. O Turismo e o Lazer como Estraté-

gias de Desenvolvimento Urbano - A Visabeira Turismo 

e o Concelho de Viseu. Dissertação de Mestrado em La-

zer, Património e Desenvolvimento. Universidade de 

Coimbra, 2013. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________695_ 

 

 

FIGUEIREDO, Silvio Lima. Viagens e Viajantes. Ed. Anna-

blume. São Paulo, 2010. 

FRATUCCI, Aguinaldo Cesar. A dimensão espacial nas políti-

cas públicas brasileiras de turismo: As políticas das re-

des regionais de turismo. Tese de doutoramento em Ge-

ografia. Universidade Federal Fluminense, 2008. 

GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. Dos contratos de hos-

pedagem, de transporte de passageiros e de turismo. 2ª 

Edição. Editora Saraiva. São Paulo, 2007.  

LAGO, Ricardo; CANCELLIER, Everton Luis Pellizzaro de 

Lorenzi. Agências de viagens: desafios de um mercado 

em reestruturação. Turismo – Visão e Ação. Revista Ci-

entífica do curso de pós-graduação stricto sensu em tu-

rismo e hotelaria a Universidade do Vale do Itajaí.  Vol. 

7, n.º 3 (set. /dez. 2005), pp. 495 – 502. 

MACHADO, Marcello de Barros Tomé. As etapas evolutivas do 

turismo: um estudo sobre o Rio de Janeiro (Séculos 

XVIII-XX). Revista de Cultura e Turismo. Ilhéus. Ano 7, 

n.º 1 (fev/2013), pp. 107 a 109.   

MAMEDE, Gladston. Direito do consumidor no turismo: Có-

digo de Defesa do Consumidor aplicado aos contratos, 

aos serviços e ao marketing do turismo. Ed. Atlas. São 

Paulo, 2004. 

MARTONI, Rodrigo Meira. Por uma ontologia do espaço turís-

tico: contribuições para uma consciência do real e do 

possível. Tese de doutorado em Geografia. Universidade 

Federal do Paraná, 2014. 

MASCARENHAS, Fernando. Entre o Ócio e o Negócio: teses 

acerca da anatomia do lazer. Tese de Doutorado. Facul-

dade de Educação Física Universidade Estadual de Cam-

pinas, 2005. 

MATIAS, Álvaro. Economia do turismo: teoria e prática. Insti-

tuto Piaget. Lisboa, 2007. 

NAKASHIMA, Sérgio Kaoru e HUERTAS CALVENTE, 



_696________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

Maria del Carmen Matilde. A História do Turismo: epí-

tome das mudanças. Turismo & Sociedade. Curitiba. 

Vol. 9, n.º 2 (mai/ago 2016), pp. 2 a 18.  

PIOVESAN, Cecília Helena Marques Ambrizi. Turismo, Lazer 

e Trabalho. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-

graduação em Ciências Sociais. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2008. 

PONCIBÒ, Cristina. I Diritti dei Consumatori. Trattato dei 

nuovi danni. Volume IV: Danni da inadempimento - 

Responsabilità del professionista - Lavoro subordinato.  

Paolo Cendon (org.). CEDAM. Padova, 2011.  

RAMOS, Dina Maria e COSTA, Carlos Manuel. Turismo: ten-

dências de evolução. Revista Eletrônica de Humanidades 

do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP. Macapá. vol. 

10, n.º 1 (jan/jun 2017), pp. 22 a 25. 

ROMANO, Luís Antônio Contatori. Viagens e viajantes: uma 

literatura de viagens contemporânea. Revista Estação 

Literária. Vol. 10 B (jan/2013) pp. 33-48. 

SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo. O direito geral de perso-

nalidade. Ed. Coimbra. Coimbra, 2011. 

TASCHNER, B. Gisela. Lazer, Cultura e Consumo. Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo. Vol. 40, n.º 4 

(out/dez 2000), pp 38 a 47. 

TARTUCE, Flávio e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ma-

nual de Direito do Consumidor: Direito material e pro-

cessual. 2ª edição. Editora Método. São Paulo, 2013. 

TEIXEIRA, Vacília do Rego; DA SILVA, Carlos Sérgio Gur-

gel. Trabalho e tempo livre: o direito ao lazer como ins-

trumento de afirmação da dignidade humana nas rela-

ções de trabalho à luz da Constituição Brasileira de 

1988. Revista Jurídica Luso-Brasileira. Ano 4, n.º 6 

(2018), 2857 a 2902. 

VIANA, Nildo. Mercantilização do Lazer. Revista Espaço Li-

vre. Vol. 9, n.18. (jul/dez 2014), pp.56 a 68.  

http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?autore=Cendon+Paolo
http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?autore=Cendon+Paolo

