
-V 6 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

*03741796* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 0131766-61.2009.8.26.0100, da Comarca de 

São Paulo, em que ê apelante VRG LINHAS AÉREAS S/A 

sendo apelado GUILHERME CAMINHA MACIEL. 

ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. V. 

U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), JOÃO 

CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E MÁRIO DE OLIVEIRA. 

São Paul iuíoT-^sda_j íovembro. 2011. 

RI CARDO N E G R Ã O — -
PRÉS IBEÍfrE^É^RELATOR 
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VOTON° 
APEL.N0 

COMARCA 
APTE. 
APDO. 

18.794 
0131766-61.2009.8.26.0100 
SAO PAULO 
VRG LINHAS AÉREAS S/A 
GUILHERME CAMINHA MACIEL 

INDENIZATÓRIA - Transporte aéreo - Acidente aéreo envlvendo o avião 
BOEING 737-800 da Gol Linhas Aéreas e o jato EMBRAER/LEGACY 600, 
da Excel Air Service — Legitimidade — Irmão que é parte legítima para 
postular indenização por irmão falecido - Dano moral — Valor fixado que 
obedeceu a razoabilidade e a proporcionalidade - Precedentes do STJ — 
Juros de mora - Ilícito contratual - Termo inicial que deve retroagir à 
citação - Precedentes do STJ - Sucumbência recíproca — Inocorrência — 
Honorários advocatícios fixados mantidos - Apelo provido parcialmente. 

Recurso de apelação interposto por VRG Linhas Aéreas 
S.A., dirigido à r. sentença proferida pela Dr. João Ornar Marçura, MM. Juiz 
de Direito da E. 24a Vara Cível do Foro Central - São Paulo (fl. 676-682), que 
julgou parcialmente procedente a "ação de indenização por danos morais e 
patrimoniais" promovida por Guilherme Caminha Maciel e outros (fl. 2-24). 

Nos termos da r. sentença prolatada, cujo relatório se 
adota, reconheceu-se: (a) a ilegitimidade de parte da requerida quanto ao 
pedido de complementação de seguro obrigatório; (b) ausência de 
comprovação do pedido de indenização material de R$ 29.436,00; (c) 
responsabilidade objetiva do tranportados aéreo, (d) falha na prestação dos 
serviços com evento morte; (e) ocorrência de danos morais. Com esses 
fundamentos o i. Magistrado julgou parcialmente procedente a ação, 
condenando a requerida ao pagamento de R$ 150.000,00 de danos morais, 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre 
o valor da condenação. 

Inconformada com a r. sentença, a requerida apelou 
aduzindo em síntese: (a) ausência de direito à percepção indenizatória do 
apelado, visto que o parentesco por si só não justifica a indenização e os 
herdeiros necessários já obtiveram a indenização pela morte da vítima; (b) 
inobservância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade na 
fixação do valor indenizatório," (c) a incidência dos juros moratórios deve 
coincidir com a data da prolação da sentença e não da ocorrência dos fatos," 
(d) sucumbência recíproca (fl. 696-699). 

Preparo e porte de remessa e retorno em fl. 700-704. 

Contrarrazões em fl. 707-471-476. 

Anotada a tempestividade recursal: a r. sentença foi 
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 16 de março de 2011 
(fl. 684), e o recurso de apelação protocolizado no dia 30 de março de 2011 (fl. 
686), dentro do lapso temporal legal. 
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É o relatório. 

I - DOS FATOS PROCESSUAIS 

Versa a presente ação sobre pedido de indenização, com 
evento morte (fl. 17) formulado pelo marido, filhos e irmãos de vitima de 
acidente aéreo envolvendo aeronave de propriedade da requerida BOEING 
737-800, de prefixo PR-GTD e o avião modelo EMBRAER Legacy 600, prefixo 
N 600XL (fl. 18-25) ocorrido no dia 29 de setembro de 2006. 

Consta dos autos que houve celebração de acordo com os 
autores, à exceção do Sr. Guilherme Caminha Maciel, razão pela qual todos 
os demais foram excluídos, mantendo-se na lide somente o apelado. 

A r. sentença de procedência parcial decretou a 
ilegitimidade de parte da requerida em relação ao pedido de complementação 
de seguro obrigatório, afastou o pedido de indenização material no valor de 
R$ 29.436,00 por ausência de provas, e em razão do evento morte reconheceu 
a ocorrência de danos morais ao irmão da vítima com a fixação do valor de 
R$ 150.000,00, além das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios. 

Pretende a recorrente a reforma da r. sentença aduzindo 
ausência de direito à percepção indenizatória do apelado, por entender que o 
parentesco por si só não justifica a indenização, visto que os herdeiros 
necessários já obtiveram a indenização pela morte da vítima. Sustenta, 
ainda, a inobservância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade 
no que diz respeito ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais. 
Por fim, busca a incidência dos juros moratório a part ir da data da prolação 
da sentença (e não da ocorrência dos fatos) e que, na ocorrência de 
sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser compensados 
entre as partes. 

O recurso merece provimento parcial. 

II - DO DIREITO E DA LEGITIMIDADE 

No que diz respeito à legitimidade do autor, irmão da 
vítima, o inconformismo da apelante não vinga. É incontestável que o fato de 
o apelado ser irmão da vítima por si só caracteriza a condição de familiar 
próximo ao falecido. Mesmo no caso concreto, em que a vítima era casada e 
com filhos, esta situação fática por si só não afasta o vínculo existente entre 
irmãos. Destarte o irmão apelado possui legitimidade para postular danos 
morais, decorrentes de acidente aéreo com o evento morte. Neste sentido o 
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou: 

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. ACIDENTE AÉREO ENVOLVENDO O AVIÃO 
BOEING 737-800, DA GOL LINHAS AÉREAS, E O JATO 
EMBRAER/LEGACY 600, DA EXCEL AIR SERVICE. DANO 
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MORAL. IRMÃ DA VÍTIMA FALECIDA. CABIMENTO. 
PRECEDENTES. 

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo 
Civil. 0 Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao 
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a 
uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 

2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 402, 884 
e 927 do CC, e 944, parágrafo único, do CPC impede o 
conhecimento do recurso especial. 

3. Os irmãos possuem legitimidade ativa ad causam para 
pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento 
de outro irmão. Precedentes. 

4. A fixação dos danos morais já foi analisada por ocasião do 
julgamento do Agravo Regimental no Ag n° 1.316.179/RJ 
(transitado em julgado em 17/02/2011), tendo sido reduzido o 
valor indenizatório para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). 

5. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Ag 1316986 / RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0105099-1 - Rei. 
Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO - 4a Turma - j.26/04/2011 
- Dje 05/05/2011). (Negritamos). 

III - DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO 

Quanto ao valor nada há a corrigir, considerando a 
razoabilidade e proporcionalidade entre a dor demonstrada e o valor 
arbitrado, bem como ao conformismo do apelado. 

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de 
Justiça, têm utilizado como parâmetros valores até 500 salários mínimos, 
bem superiores ao valor fixado pela r. sentença de origem, quando ocorre o 
evento morte, confira'-

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANO MORAL 
ATROPELAMENTO. MORTE DE FILHO MENOR. 
QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
RECURSO PROVIDO. 

1. Incontroverso o pressuposto de culpa exclusiva do recorrido 
no evento que causou a morte do menor, o quantum 
indenizatório, fixado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) mostra-se em descompasso com os parâmetros que vem 
adotando esta Corte Superior, para casos assemelhados, que 
vão até 500 salários mínimos. 

2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o 
quantum definido pela Corte de origem somente pode ser 
alterado, em sede de recurso especial, quando manifestamente 
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excessivo ou irrisório, o que, se verifica no caso dos autos! na 
espécie, o valor da indenização pela perda do filho menor dos 
recorrentes, deve ser elevado ao montante de R$ 190.000,00 
(cento e noventa mil reais). 

3. Recurso especial conhecido e provido parcialmente 

(STJ - Resp 936792/SE - 2007/0069169-1 - 4a Turma - Rei. 
Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - j . 03/10/2007 - DJU 
22/10/2007, pag. 311). (Negritamos). 

IV - DOS JUROS MORATÓRIOS 

Em relação à incidência dos juros de mora, por se t r a t a r 
de ilícito contratual e porque sentença não atribui culpa ou dolo à conduta do 
preposto da requerida, o termo inicial deve retroagir à citação. E, a 
atualização monetária à data do arbitramento, conforme amplo 
entendimento jurisprudencial: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
ACIDENTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. DANO MORAL. 
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR ADMITIDO PELO 
STJ. DANO MATERIAL. 13° SALÁRIO. JULGAMENTO 
EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. SÚMULA N. 362-STJ. JUROS MORATÓRIOS. 
RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO A QUO. CITAÇÃO. 

I. Ao reconhecer que a autora faz jus ao ressarcimento pelos 
danos morais advindos da morte do companheiro em acidente 
aéreo, pode o STJ intervir para estabelecer o valor do 
ressarcimento em harmonia com a jurisprudência turmária 
comumente aplicada em caso de óbito, questão que não guarda 
liame com a análise do conteúdo fático da causa. 

II. Ainda que a relação jurídica em discussão tenha índole 
consumerista, é vedado ao órgão julgador incidir em 
julgamento extra petita para conceder parcela não pleiteada 
na inicial. Matéria pacificada. 

III. "A correção monetária do valor da indenização do dano 
moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362-
STJ). 

IV. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de 
mora fluem a partir da citação. 

V. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no Ag 922.390/SP, Rei. Ministro ALDIR PASSARINHO 
JÚNIOR, 4a TURMA, j . 27/10/2009, DJe 07/12/2009). 
(Negritamos). 

E ainda. 

APELAÇÃO N° 0131766-61.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO - VOTO 18.794 -
FERNANDA/ROGÉRIO/MARCELO/SABRINA/VANESSA/L.RENATO/NATHALI 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. ACIDENTE AÉREO ENVOLVENDO O AVIÃO 
BOEING 737-800, DA GOL LINHAS AÉREAS, E O JATO 
EMBRAER/LEGACY 600, DA EXCEL AIR SERVICE. DANO 
MORAL. IRMÃ DA VÍTIMA FALECIDA. CABIMENTO. 
PRECEDENTES. 

1. Os irmãos possuem legitimidade ativa ad causam para 
pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento 
de outro irmão. Precedentes. 

2. Restou comprovado, no caso ora em análise, conforme 
esclarecido pelo Tribunal local, que a vítima e a autora (sua 
irmã) eram ligados por fortes laços afetivos. 

3. Ante as peculiaridades do caso, reduzo o valor indenizatório 
para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescido de 
correção monetária, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e 
juros moratórios, a partir da citação. 

4. Agravo regimental parcialmente provido. 

(AgRg no Ag 1316179 / RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0105027-1 - Rei. 
Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO - 4a Turma - j . 14/12/2010 
-Dje 01/02/2011). 

V - SUCUMBENCIA RECIPROCA 

O fundamento da repartição recíproca e proporcional 
prevista no art. 21 do Código de Processo Civil é a constatação de ser cada 
litigante vencedor e vencido reciprocamente o que no caso concreto não 
ocorreu, havendo somente sucumbência da apelante. 

Destarte, o percentual de 10% arbitrado e fixados pelo 
nobre Juiz sentenciante foi fixado adequadamente. 

Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo 
para determinar a incidência dos^juros-moratórios a part ir da citação. 

RlCARDOTtfEGI 
-RELATOR 
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