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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1041662-25.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
CONSTANTINO MORO VASQUEZ FILHO e SUELY ROSE AQUINO DE MORO, é 
apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAIA DA ROCHA 
(Presidente sem voto), ITAMAR GAINO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 3 de abril de 2018.

Silveira Paulilo
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 43826

APELAÇÃO Nº 1041662-25.2017.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO  

APELANTE: CONSTANTINO MORO VASQUEZ FILHO e SUELY ROSE AQUINO 

DE MORO 

APELADO: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC  

INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo 

internacional. Atraso de voo em 7 (sete horas) horas. Dano 

moral experimentado pelas péssimas condições disponibilizadas 

para os autores aguardarem o voo. Dano Moral reconhecido na 

r. Sentença. Majoração da verba indenizatória para R$ 

10.000,00 em consonância com outras decisões desta Câmara. 

Recurso provido.

Cuida-se de apelação respondida e bem processada 

por meio da qual querem ver os autores reformada a r. sentença de procedência 

proferida nos autos da ação de indenização por danos morais proposta diante do 

atraso no voo da companhia aérea ré. Pugnam pela majoração da verba 

honorária, fixada em R$ 7.000,00 para cada um dos recorrentes, para R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 

A apelada apresentou contrarrazões, por meio das 

quais, requer o improvimento do recurso.

É o relatório. 

Ingressaram os autores com a presente ação com o 

intuito de serem indenizados pelos danos experimentados, diante do atraso no 

voo da companhia aérea ré na cidade de Casablanca, no Marrocos, onde 

embarcaram para São Paulo, Brasil.

Diante das péssimas condições oferecidas pela apelada 

nas dependências do aeroporto para espera do próximo voo com destino ao 

Brasil, a douta Magistrada a quo reconheceu o dano moral indenizável. 

Como bem fundamentado na decisão de primeiro 

grau: “Por fim, é possível aferir, mediante análise das fotografias juntadas às 
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fls. 22/34 que, apesar da requerida ter oferecido alimentação aos autores, estes 

tiveram que pernoitar, por falta de opção, no próprio aeroporto, em pequenos 

sofás e até mesmo no chão, em situação não só desconfortável, mas até mesmo 

degradante, o que configura dano moral a ser indenizado, uma vez que o atraso 

do voo em questão foi superior a 4 horas, sendo inobservado pela companhia 

aérea o disposto no artigo 21, I, da Resolução 400 da ANAC” (fl. 112).  

Arbitrou a douta Magistrada a quo verba indenizatória 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor. No entanto, há que ser majorada. 
Quanto à fixação do valor da indenização, deve ele 

seguir os critérios da equidade, que levam em consideração a posição social dos 
ofendidos (administrador de empresas e técnica em informática), o 
comportamento do ofensor (negligente), a intensidade do sofrimento (atraso de 
voo), a repercussão da ofensa (média) e o caráter educativo da indenização (sem 
enriquecimento sem causa). Observados tais critérios, tem-se que a importância 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é ele razoável para reparação a título 
de danos morais, pois “a reparação pecuniária do dano moral tem duplo 
caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo 
tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para 
atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de 
desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de 
outrem”. E, ainda está de acordo, também, com o que vem decidindo esta 
Colenda Câmara em casos semelhantes.

Por fim, deixa-se de majorar a verba honorária, 
conforme ordenado pelo artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de 
Processo Civil, mantendo-se o fixado na r. sentença (20% sobre o valor da 
ação  R$ 20.000,00), diante da limitação imposta pelo próprio dispositivo. 

Diante do exposto, pelo meu voto, é dado  

provimento ao recurso para majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para cada autor e os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).

SILVEIRA PAULILO
Relator
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