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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1114887-15.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
GLAUCIA TORRES CEOLIN, CARLOS HENRIQUE TORRES CEOLIN 
TAVEIRA, RAÚL VEGA TORRES e JOSE VEGA RODRIGUEZ, é apelado 
SWISS INTERNACIONAL AIR LINES AG.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 JACOB VALENTE 
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

Castro Figliolia
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 19414

APELAÇÃO Nº: 1114887-15.2016.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO 

JUÍZA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA

APTES. : GLÁUCIA TORRES CEOLIN E OUTROS

APDA. : SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA 

PROCEDENTE  ATRASO DE VOO  fato incontroverso  hipótese de 

dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO  fixação da indenização em R$ 12.000,00 

(doze mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada apelante  montante 

adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com 

observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba, observado 

que o total reverterá em proveito do núcleo familiar formado pelos 

apelantes (pai, mãe e filhos)  sentença mantida.

VERBAS DA SUCUMBÊNCIA  honorários advocatícios corretamente 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo descabida a adoção de 

percentual superior ao estipulado na sentença  sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada 

pelos autores Gláucia Torres Ceolin, José Vega Rodriguez, Carlos Henrique Torrres 

Ceolin Taveira e Raul Vega Torres em face da ré Swiss Inernational Airlines Ltd. 

TAP  Transportes Aéreos Portugueses S/A. Os autores alegaram que adquiriram 

passagens aéreas da ré para viagem no dia 05/12/2015, no trajeto Palma de 

Mallorca/Zurique/Guarulhos/Brasília. Haveria uma festa em comemoração ao 

aniversário da autora Gláucia, no dia 06/12. O voo que estava previsto para chegar a 
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Brasília às 12:30 horas do dia 06/12/2015, chegou às 2 horas do dia 07/12/2015. 

Houve treze horas de desconfortos, angústias e sofrimentos. Ao chegarem ao 

aereoporto de Palma de Mallorca foram informados de que o voo de Zurique para 

Guarulhos seria cancelado e que somente sairia no dia seguinte. No aeroporto de 

Zurique, tiveram que esperar por muitas horas até conseguirem alojamento em um 

hotel. No aeroporto de Guarulhos, a família foi separada. A empresa ré realocou o 

autor Carlos Henrique no voo JJ3709 da companhia aérea TAM. Pediram a 

condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 

15.000,00 para cada um dos autores. 

A ação foi julgada procedente (fls. 103/106) para o fim de ser 

a ré condenada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 

12.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada um dos autores. A ré foi condenada no 

pagamento das custas proceessuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da condenação. 

Inconformados, os autores apelaram (fls. 113/119). Alegaram 

que o valor arbitrado não serviu para reparar os danos causados. Tiveram que esperar 

mais de treze horas para embarcar. Ficaram no aeroporto sem nenhuma assistência da 

apelada, esperando em filas e em lugares desconhecidos, com uma criança de quatro 

anos. Os funcionários da apelada davam informações imprecisas. A apelante Gláucia 

passou o aniversário dentro do avião. O apelante Carlos Henrique foi realocado em 

horário diverso do restante da família. Todos os transtornos sofridos foram 

provocados pela negligência e pela falha na prestação do serviço da apelada. 

Pugnaram pela majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral e 

dos honorários advocatícios.

A apelada, em sua resposta (fls. 124/130), basicamente pediu 

que o recurso interposto fosse desprovido.

É a síntese necessária. 

O recurso não merece provimento.

Como já relatado, houve o cancelamento do voo  contratado 

pelos apelantes de Zurique para Guarulhos e o consequente atraso de treze horas para 

o embarque. O voo inicialmente marcado para as 22:40 horas do dia 05/12/2015 foi 

transferido para as 9 horas do dia 06/12/2015.
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Os apelantes buscam a majoração do quantum indenizatório e 

dos honorários advocatícios.

O cancelamento do voo e o atraso dele decorrrente são 

incontroversos. Também não se duvida do aborrecimento e do incômodo sofrido 

pelos apelantes em virtude do atraso do voo.

Trata-se de dano in re ipsa¸ consoante entendimento 

sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 299.532/SP, Rel. Min. Honildo 

Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4ª T., DJe 

23.11.2009; AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., 

j. em 25.10.2011, DJe 07.11.2011; REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia 

Barbosa, 4ª T., DJ 8.10.2007, dentre outros).

Desnecessário se dizer  mas se dirá  que o mínimo que os 

passageiros de uma companhia aérea esperam é que possam embarcar no horário 

programado.

Pois bem.

Por primeiro, anote-se que na inicial os apelantes alegaram que 

“após muitos constrangimentos e demora, os requerentes conseguiram ser alojados 

em um hotel” (fls. 02). Nas razões de apelação, afirmaram que “ocorreram 

cancelamentos e atrasos que fizeram a família esperar mais de treze horas para 

embarcar, jogados em um aeroporto sem nenhuma assistência da Apelada” (fls. 

116).

Na contestação, a apelada afirmou que “foi prestada toda a 

assistência necessária, conforme confessou os Autores na exordial” (sic  fls. 50).

Dessa forma, a alegação de que a apelada não prestou 

nenhuma assistência aos apelantes se trata de inovação recursal, que sequer pode ser 

examinada.

Os apelantes alegaram que a família foi separada no trajeto 

final, entre São Paulo e Brasília. O apelante Carlos Henrique teria sido realocado em 

voo da empresa aérea TAM. Não obstante, não há nos autos prova do alegado. Com 

relação ao apelante Carlos Henrique somente foi juntado aos autos o bilhete do 

trajeto de Zurique a São Paulo, no dia 06/12/2015 e o de Brasília a São Paulo, no dia 

05/01/2016 (fls. 21).
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No mais, cediço que a apelante Gláucia teve a expectativa 

frustrada de festejar o seu aniversário com amigos e familiares. Não obstante, a 

família permaneceu no Brasil por um mês. Por óbvio que nesse período houve 

oportunidade de reeencontrar amigos e familiares, bem como de realizar várias festas 

 ainda que não tenha sido especificamente na data do aniversário da apelante 

Gláucia. 

Dessa forma, a despeito da reprovável conduta da apelada, que 

acabou por frustrar as naturais expectativas do contrato de transporte em razão do 

cancelamento do voo originalmente programado e do consequente atraso de treze 

horas impingido aos apelantes, tal fato não deu azo a maiores consequências, muito 

embora tenha porte para caracterizar dano moral.

Não se olvida que, além do caráter dúplice que se 

consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização 

proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser 

prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja 

nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem 

demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da 

demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a 

praticar atos semelhantes.

No caso presente, não parece ter a magistrada prolatora da 

sentença se afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o 

valor da indenização (R$ 3.000,00  três mil reais) fixado para cada apelante.

Não se pode deixar de tomar em consideração, dentre outros 

aspectos, que os beneficiários das indenizações são pai, mãe e filhos. Um dos filhos 

era menor impúbere, o outro estudante e os dois ainda moravam com os pais. Ou 

seja, o caso dos autos diz respeito a uma família cujos membros à época dos fatos 

viviam juntos e que viajaram juntos a passeio ao Brasil.

A indenização fixada na sentença para cada apelante faz com 

que se tenha um montante total de doze mil reais (sem prejuízo das atualizações) para 

o núcleo familiar. 

Assim, a quantia eleita para cada membro da família apresenta-
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se como suficiente para indenizar o dano moral havido pelo cumprimento deficiente 

do contrato de transporte, sendo certo que não implica enriquecimento sem causa, 

bem como traz inserido o caráter educativo-punitivo que deve permear a indenização 

na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas 

atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas atualmente prevalece na 

jurisprudência como um dos parâmetros considerados na estipulação do valor da 

indenização.

Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta 

aumento.

Os apelantes também se insurgiram quanto aos honorários 

advocatícios  como relatado, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Nesse contexto, os honorários advocatícios fixados no presente 

caso levam em conta o trabalho realizado, o tempo que lhe foi exigido para a 

realização do trabalho, o grau de zelo profissional e o lugar da prestação da 

obrigação.

Não merece reparos a decisão atacada no que concerne ao 

percentual adotado para a verba. Tal percentual não comporta majoração porque 

remunera condignamente o trabalho desenvolvido nos autos pelo procurador dos 

apelantes.

Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.

CASTRO FIGLIOLIA

                                              Relator 
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