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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1059727-68.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCELO 
BARCELLINI LEBRÃO e CAMILA GUIMARÃES ROMANO ROCHA LEBRÃO, é 
apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.

ACORDAM, em 11ª 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 Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER 
FONSECA (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.

São Paulo, 26 de abril de 2018

WALTER FONSECA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 25825

APELAÇÃO Nº: 1059727-68.2017.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO  4ª V.C.

APTE: MARCELO BARCELLINI LEBRÃO e OUTRA

APDO: TRANSPORTE AEREOS PORTUGUESES S.A. - TAP

MM. JUIZ DE 1º GRAU: Sidney da Silva Braga

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS  ATRASO DE VOO INTERNACIONAL  

PARCIAL PROCEDÊNCIA  PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO 

DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS - 

CABIMENTO  A indenização por danos extrapatrimoniais, 

considerando as peculiaridades do caso, fixada em R$ 3.000,00, 

mostra-se insuficiente para compensar os abalos experimentados 

pelos requerentes, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para cada autor, quantia que apresenta maior 

razoabilidade para amenizar os transtornos sofridos, sem que 

constitua enriquecimento sem causa. Honorários de sucumbência 

mantidos em 10% sobre o valor da condenação - Recurso 

parcialmente provido.

Vistos...

Ação de indenização por danos morais e materiais 

julgada parcialmente procedente para condenar a ré companhia 

aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no 

valor de R$ 290,47 e em indenização por danos morais, no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em 

virtude de atraso em voo internacional (fls. 91/95). 

Inconformados os autores interpõem recurso de 

apelação, defendendo que a indenização fixada por danos 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1059727-68.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 3/5

morais é insuficiente para reparar o dano ocorrido. Alegam 

que a indenização deve ser majorada de acordo com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para 

importe não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais) por 

pessoa. Pugnam, por fim, pela majoração da verba de 

sucumbência (fls. 102/112).

Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está 

pronto para julgamento.

É o relatório.

O recurso merece ser parcialmente provido.

Ficou inconteste nos autos, a falha decorrente na 

prestação de serviços e o dever de indenizar da companhia 

aérea pelo atraso de voo internacional, trecho Lisboa-

Marrocos.

Narram os autores em seu recurso, que a indenização 

foi fixada de forma comedida pelo d. magistrado da causa, 

especialmente quando considerado que estavam em viagem de 

Lua de Mel e que em virtude do atraso de cerca de seis horas 

gerou delonga inescusável “entre o voo original e o 

remarcado, ausência de assistência, perda de meia diária em 

hotel de luxo e de eventos turísticos durante a lua de mel” 

(fls. 06).

O quantum fixado a título de indenização por danos 

morais comporta modificação, mas não para patamar pretendido 

pelos apelantes.
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Isso porque, não obstante inexistirem regras 

objetivas para a fixação do dano moral é sabido que o 

julgador ao arbitrá-lo deve levar em conta a extensão do 

dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a 

capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que 

a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de 

amenizar o sofrimento da vítima, como punitivo-pedagógico, 

visando a desestimular o ofensor a praticar novo ato 

ilícito.

 

Assim, indenização fixada em primeiro grau no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, é 

diminuta para compensar os danos morais por eles 

experimentados, devendo ser majorada para o importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, importe que 

apresenta maior razoabilidade para amenizar os transtornos 

sofridos, sem que constitua enriquecimento sem causa.

Por outro lado, o pedido de majoração dos 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11 do 

Código de Processo Civil não comporta acolhimento na 

espécie.

Com efeito, se é certo que o valor da condenação da 

ré sofreu majoração com o julgamento do presente recurso, o 

que impactará diretamente na elevação da verba sucumbencial 

- fixada em 10% sobre a condenação - também o é que não 

houve insurgência recursal da parte adversária, 

circunstância que ensejaria a majoração da aludida verba nos 

termos §11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, os honorários fixados em primeiro grau 
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permanecem intangíveis.

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, 

para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada autor, mantidas as demais 

disposições da r. sentença, inclusive em relação aos ônus de 

sucumbência.

WALTER FONSECA
RELATOR
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