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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1125518-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
ALEXANDRE CORREA LIMA, é apelado TURKISH AIRLINES INC.

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

São Paulo, 7 de maio de 2018.

Castro Figliolia
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 19673

APELAÇÃO Nº: 1125518-18.2016.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

JUÍZA: CARLA THEMIS LAGROTTA GERMANO

APTE. : ALEXANDRE CORRÊA LIMA

APDO. : TURKISH AIRLINES INC

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$ 

5.000,00 (cinco mil reais)  montante adequado às circunstâncias 

do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter 

educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese  

sentença mantida.

VERBA HONORÁRIA  fixação em R$ 500,00  fixação com 

base no art. 85 § 8º do CPC de 2015  hipótese de estipulação da 

verba com base no art. 85, § 2º do CPC de 2015  fixação em 20% 

sobre o valor da condenação  sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada 

pelo autor Alexandre Corrêa Lima em face da ré Turkish Airlines Inc. O autor alegou 

que adquiriu bilhete aéreo da ré para viagem à cidade de Guangzhou, na China. 

Haveria conexão em Istambul, na Turquia. O voo deveria sair de Istambul à 01:40 

hora do dia 15/10/2016. Foi informado de que haveria atraso de 3:50 horas (fls. 28). 

Dirigiu-se ao balcão de atendimento da ré para obter maiores informações. Não foi 

oferecida qualquer assistência, seja alimentação ou acomodação. O embarque foi 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1125518-18.2016.8.26.0100 - Voto 19673 3

realizado às 07:30 horas. Aguardou o embarque por mais de cinco horas sem 

qualquer auxílio. Pediu a condenação da ré no pagamento de indenização por dano 

moral no valor de R$ 10.000,00.

A ação foi julgada procedente (fls. 94/98) para o fim de ser a 

ré condenada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. 

A ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios fixados em R$ 500,00. 

Inconformado, o autor apelou (fls. 107/115). Alegou que 

quando ocorreu a falha na prestação do serviço da apelada estava em solo turco. A 

gigante diferença entre a língua pátria e o vernáculo local impede qualquer 

comunicação. Nenhum auxílio lhe foi prestado. O argumento da apelada de que o 

atraso se deu por questões de segurança não restou demonstrado. A quantia fixada a 

título de indenização por dano moral é irrisória, considerada a capacidade econômica 

das partes. Tal valor não serviu para reparar o dano sofrido nem de desestímulo à 

apelada para não cometer os mesmos erros. Pediu o provimento do recurso para o fim 

de ser majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00. Pugnou 

pela majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

A apelada, em sua resposta (fls. 125/134), basicamente pediu 

que o recurso interposto fosse desprovido.

É a síntese necessária. 

O recurso de apelação foi interposto sob a égide do CPC de 

2015, porque a publicação da sentença se deu depois da data de início da vigência 

desse diploma legal (18/03/2016). 

A hipótese é de admissibilidade do apelo, pois a interposição 

se deu dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no 

DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2º, 231 inciso VII e 1.003, § 5º, todos do CPC de 

2015). O valor do preparo foi corretamente recolhido de acordo com o disposto no 

artigo 4º, inciso II, parágrafos 1º e 2º da Lei Estadual nº 11.608/13.

Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.

Como já relatado, houve atraso do voo  contratado pelo 

apelante no trecho entre Istambul, na Turquia e Guangzhou, na China. Por conta do 

atraso, o apelante permaneceu no aeroporto de Istambul por mais de cinco horas. Tal 
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fato lhe ocasionou dano moral.

O apelante busca a majoração do quantum indenizatório e dos 

honorários advocatícios.

O atraso do voo é incontroverso. Também não se duvida do 

aborrecimento e do incômodo sofrido pelo apelante 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.

A despeito das alegações da apelada de que o atraso se deu por 

conta de falha técnica na aeronave e que houve prestação de auxílio no que diz 

respeito à alimentação e à acomodação do apelante, tais fatos não foram 

comprovados.

Cediço que a permanência em outro país de língua diversa da 

pátria causa dissabores e transtornos ao cliente. Não obstante, em viagens 

internacionais a possibilidade de se comunicar em inglês é bastante plausível. 

Verifica-se que a foto do painel de controle do aeroporto informando o atraso do voo 

está escrita em inglês. O apelante se qualificou como empresário e o objetivo da 

viagem era a participação na feira internacional de importação e exportação que 

ocorreu em Guangzhou. O atraso do voo não impossibilitou a participação do 

apelante no evento  pelo menos, não houve alegação a respeito. 

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

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

atraso de cinco horas impingido ao apelante, 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 
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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$ 5.000,00  cinco mil reais).

A quantia eleita apresenta-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.

O apelante também se insurgiu quanto aos honorários 

advocatícios  como relatado, fixados em R$ 500,00, com fundamento no artigo 85, 

§ 8º do CPC de 2015. 

A fixação nestes moldes não é usual quando há condenação em 

pecúnia, o que atrairia a aplicação do § 2º do artigo 85 do C.P.C. de 2015. Com base 

no referido artigo, estipula-se a verba em 20% do valor da condenação, levando-se 

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.

Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.

CASTRO FIGLIOLIA

         Relator
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