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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0048313-06.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
CARLOS RENATO ALBAGLI CASSINELLI e NICOLE MARIA ALBERTAL 
CASSINELLI, são apelados TAM LINHAS AEREAS S/A e TAP TRANSPORTES 
AEREOS PORTUGUESES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª 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 ERSON DE 
OLIVEIRA (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E NELSON 
JORGE JÚNIOR.

São Paulo, 18 de dezembro de 2014.

Erson de Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 13563
APEL.Nº: 0048313-06.2011.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : CARLOS RENATO ALBAGLI CASSINELLI E NICOLE MARIA 

ALBERTAL ROSSINELLI
APDOS. : TAM LINHAS AÉREAS S/A E TAP TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES
JUIZ   : VIVIANE NOBREGA MALDONADO

*Apelação. Indenização. Danos materiais e morais. 
Transporte aéreo internacional. Atraso de vôo e extravio de 
bagagem. Sentença de parcial procedência em relação à 
TAM e de improcedência em relação à TAP. Fixou a 
indenização por dano material pelas despesas 
comprovadamente desembolsadas, no importe de 
R$3.745,61 e, por dano moral, em R$10.000,00, para cada 
autor, ambas à cargo da TAM. Sucumbência em relação à 
relação à TAP, suportada pelos autores. Pleito de reforma 
dos autores. Majoração da verba indenizatória nos moldes 
da inicial. Solidariedade da companhia aérea correquerida, 
TAP, com inversão da sucumbência.  Descabimento. Verba 
indenizatória suficiente para cobrir o dano material e moral 
sofridos pelos autores. Prejuízos causados somente pela 
requerida TAM Linhas Aéreas. Sentença mantida. Recurso 
improvido.

Trata-se de recurso interposto contra a r. 
sentença, que julgou parcialmente procedente ação de 
indenização por danos materiais e morais. Fundamentou que 
restou comprovado pelos autores os danos de ordem 
material e moral, causados pela companhia aérea TAM, pelo 
que julgou improcedente a ação contra a empresa TAP. 

Fixou a indenização por dano material, 
pelas despesas comprovadas desembolsadas pelos autores, 
no importe de R$3.745,61, o qual deverá ser corrigido 
monetariamente desde o desembolso, com incidência de 
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. No tocante 
aos danos morais, arbitrou em R$10.00,000, para cada um 
dos autores. A correção monetária incidirá a partir da 
condenação e os juros de moras nos mesmos moldes do dano 
material. Ambas as condenações serão suportadas de forma 
exclusiva pela correquerida, TAM Linhas Aéreas, o que 
torna ação contra a correquerida TAP, improcedente. 
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Quanto à sucumbência, uma vez que os 
autores decaíram de parte mínima de seus pedidos, a 
requerida TAM arcará com as despesas de processo e 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 
condenação. Por sua vez, no concernente a correquerida, 
TAP tendo em vista a improcedência em relação a esta, 
ficará a cargo dos autores as despesas de processo e 
honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor 
da causa.

Inconformados, apelam os autores para, em 
apertada síntese, pleitear a majoração da verba 
indenizatória arbitrada e reiterar o pedido de 
responsabilização da correquerida TAP Transportes Aéreos 
Português, em face da solidariedade entre as requeridas. 

O recurso foi processado, com recolhimento 
de preparo.

A correquerida, TAM linhas Aéreas, por 
meio de petição protocolizada às fls. 206/212, efetuou o 
depósito da condenação arbitrada no decisum. Ainda, a 
fls. 216/227 e 229/241, as requeridas apresentaram 
contrarrazões para ratificar os termos de suas peças já 
ofertadas, bem como, pugnar pela manutenção da r. 
sentença. 

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

Primeiramente, veja-se que o recurso é 
somente dos autores, pelo que não se questiona o teor 
decisório da r. sentença quanto às condenações da 
requerida, ao pagamento de indenização por danos 
materiais e morais decorrentes dos efetivos prejuízos 
causados pela requerida, TAM Linhas Aéreas, perante 
aqueles. Aliás, a requerida já efetuou o depósito da 
condenação em favor dos autores. Discute-se, apenas, o 
valor da indenização fixada no primeiro grau, a 
solidariedade da companhia aérea correquerida e a 
repartição da verba sucumbencial.

Quanto ao pedido de majoração da 
indenização, o pedido não merece acolhimento, como se 
verá.

A r. sentença de fls. 181/185, decidiu 
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corretamente ao afastar o montante pretendido pelos 
autores, uma vez que exacerbado e, em dissonância com os 
valores praticados por esta E. Câmara, razão pela qual 
deve ser mantido o montante fixado, inclusive quantos aos 
consectários. 

Quanto à segunda parte, da mesma forma, 
razão não assiste aos autores, uma vez que todo o evento 
danoso, como bem destacado pelo magistrado, ficou 
adstrito aos atos praticados somente pela requerida, TAM 
Linhas Aéreas, a qual não obteve êxito em comprovar a 
participação, em momento algum, da correquerida TAP, quer 
seja pelo atraso no vôo por falta de manutenção 
preventiva, quer pelo extravio da bagagem e demais 
prejuízos. 

Nesses termos, nega-se provimento ao 
recurso, mantendo-se o decisum nos exatos termos em que 
prolatado.  

ERSON  DE  OLIVEIRA
                                                                Relator
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