
Apelação Cível n. 0301657-70.2016.8.24.0139, de Porto Belo
Relator: Desembargadora Cláudia Lambert de Faria

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE 
VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DOS AUTORES
DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. MONTANTE 
FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE ATENDE AOS 
CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 
DEFINIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM CASOS 
SEMELHANTES. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE 
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DEMANDA DE POUCA 
COMPLEXIDADE, JULGADA ANTECIPADAMENTE. 
PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO 
DA CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. 

HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. 
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU 
RECURSAL, NA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.  

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301657-70.2016.8.24.0139, da comarca de Porto Belo 1ª Vara em que são 
Apelantes Luiz Antônio Baldissarelli e outros e Apelada American Airlines INC.

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
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conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fonte e dele participou, com 
voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves. 

Florianópolis, 08 de maio de 2018.

Desembargadora Cláudia Lambert de Faria
Relatora
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RELATÓRIO

LUIZ ANTÔNIO BALDISSARELLI E OUTROS ajuizaram ação de 

indenização por danos morais e materiais em face de AMERICAN AIRLINES 

INC., alegando, em síntese, que adquiriram, através da agência de turismo 

Viagens S/A, passagens aéreas com destino à cidade de Miami/FL, nos Estados 

Unidos, com saída de Florianópolis/SC prevista para o dia 17/05/2016, às 17 hs: 

46 min, a ser realizada pela empresa TAM, e conexão em Brasília/DF, no mesmo 

dia, a ser satisfeita pela requerida, às 21 hs: 50 min.

Asseveraram que, na data e hora aprazadas, embarcaram no avião 

da ré, porém, ali permaneceram por, aproximadamente, cinco horas, sem que a 

aeronave e o ar condicionado tivessem sido ligados e houvesse serviço de bordo 

disponível. Também, aduziram que, durante este período, não foi prestada 

qualquer informação pela requerida acerca do atraso, tendo os respectivos 

funcionários, apenas às 02:00 hs do dia seguinte (18/05/2016), solicitado aos 

passageiros que deixassem a aeronave, sem suas bagagens de mão, momento 

em que permaneceram, de pé, na pista de voo. E, após alguns instantes, 

novamente ordenaram que os passageiros adentrassem no avião para pegar 

seus pertences, pois o voo teria sido cancelado.

Disseram que, às 04 hs: 30 min, todos os passageiros foram 

orientados a pegar uma condução que os levaria até um hotel, para pernoitar, 

pois seriam realocados no voo das 10:00 hs, devendo, portanto, estarem de volta 

ao aeroporto às 08:00 hs.

Ainda, aduziram que, durante todo o período de atraso do voo, nem 

sequer lhes foi fornecido alimentação, restando evidente o total descaso da 

requerida com seus passageiros.

Relatou que, em decorrência de tal fato (cancelamento do voo), 

cada casal perdeu uma diária no "Hotel Marriot Biscayne Bay", em Miami (USA), 

bem como uma diária de locação de veículo, as quais haviam sido por eles 
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pagas antecipadamente.

À vista de tais considerações, requereram a procedência da ação, 

para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em 

valor a ser arbitrado pelo juízo, e de indenização por danos materiais, em valor a 

ser devidamente corrigido e atualizado monetariamente, devendo a cotação do 

dólar ser corrigida na data da sentença. 

O Juízo a quo determinou a intimação dos autores para emedar a 

inicial (fl. 38), o que restou cumprido (fl. 47/48), e, após, designou audiência (fls. 

52/53), na qual a tentativa conciliatória restou inexitosa (fls. 86/87). 

Citada (fl. 57), a requerida apresentou contestação (fls. 88/98), 

defendendo, em síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita por ela 

praticada, tampouco danos passíveis de indenização, sob os seguintes 

fundamentos: a) o voo restou atrasado em virtude de problemas mecânicos 

apresentados na aeronave, não sendo possível permitir a decolagem antes de 

averiguar o ocorrido, a fim de garantir a segurança dos passageiros; b) ofereceu 

acomodação aos autores, em Brasília/DF, para que aguardassem o novo 

embarque; e c) os requerentes não comprovam os gastos alegados, tampouco o 

abalo moral sofrido. Por fim, pugnou pela total improcedência da demanda.     

Houve réplica (fls. 102/107), na qual os autores rebateram os 

argumentos da demandada.  

Após, sobreveio sentença (fls. 108/115), que julgou 

antecipadamente o feito, acolhendo os pedidos iniciais, para condenar a 

requerida a pagar 1) aos autores, indenização por danos materiais, no valor total 

de R$ 2.381,82, atualizado monetariamente, desde o respectivo desembolso, e 

com juros de mora de 1% a.m., desde a citação; 2) para cada autor, indenização 

por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, que deverá ser atualizado 

monetariamente, desde a data do julgamento, e acrescido de juros de 1% a.m., a 

contar da citação; e 3) as custas processuais e honorários advocatícios aos 
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patronos dos demandantes, este em 15% sobre o valor atualizado da 

condenação. 

Insatisfeitos, os autores interpuseram recurso de apelação (fls. 

119/134), postulando a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, a cada 

um dos requerentes, sob os seguintes argumentos: a) a ação foi proposta não só 

pelo cancelamento do voo, mas também pela desídia e desprezo com que foram 

tratados pela requerida; b) permaneceram mais de quatro horas dentro da 

aeronave sem qualquer tipo de informação e de serviço de bordo oferecido e 

com o ar condicionado desligado; c) tiveram gastos com alimentação e perderam 

diárias do hotel previamente reservado, além de uma diária de locação de 

veículo, ambos na cidade destino (Miami); d) há necessidade de penalização da 

requerida, a fim de evitar futura conduta ilícita semelhante; e e) o valor 

indenizatório nem sequer atinge o valor de uma das passagens adquiridas. 

Também, postulou a majoração dos honorários sucumbenciais, para 20% sobre 

o valor atualizado da condenação, porquanto o art. 85, § 11, do novo CPC, prevê 

essa possibilidade em sede recursal. 

A apelada juntou comprovante de pagamento da condenação (fls. 

139/141) e apresentou contrarrazões às fls. 151/157.

Os autores formularam pedido de expedição de alvará (fls. 

149/150), o que foi concedido e atendido pelo magistrado singular (fls. 158/159).

Logo após, os autos vieram conclusos para julgamento.  
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VOTO

Inicialmente, diante da entrada em vigor, a partir de 18-03-2016, do 

Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16-03-2015), faz-se necessário 

definir se a novel legislação será aplicável ao presente recurso. 

Com relação aos requisitos de admissibilidade recursal, consoante 

Enunciado administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça (aprovado em 

sessão do Pleno do dia 16-03-16), aquela Corte decidiu que "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC".

No caso em apreço, a decisão agravada foi publicada no dia 

14/08/2017 (certidão à fl. 118), ou seja, após da entrada em vigor do novo CPC, 

portanto, devem ser observados os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista.

Na espécie, vê-se que foram preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido o recurso. 

Por seu turno, infere-se que a decisão ora agravada também foi 

proferida pelo Juízo a quo já com fundamento no CPC/2015, de forma que a 

análise do pleito recursal deve obedecer aos dispositivos desse novo Codex. 

De início, cumpre consignar que a sentença reconheceu a falha na 

prestação de serviços da apelada, que acarretou o atraso no transporte aéreo 

contratado, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais. 

Tais fatos tornaram-se incontroversos, diante da ausência de 

interposição de recurso pela companhia aérea e, inclusive, pelo pagamento da 

condenação, que já foi realizado (fls. 139/141). 

Portanto, tem-se que a presente controvérsia se limita na 

possibilidade de majoração do dano moral fixado na decisão combatida, no valor 
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de R$ 5.000,00, em favor de cada autor/apelante. 

Pois bem. 

Como é sabido, o objetivo da indenização por dano moral não é só 

reconfortar o ofendido, mas também punir ofensor. Portanto, o julgador deve fixá-

lo de acordo com o seu arbítrio motivado, respeitando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não causar o enriquecimento ilícito 

da parte beneficiada e nem levar a bancarrota o ofensor. 

Nesse passo, cita-se a lição do Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais 
circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção 
individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do 
sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa 
concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes 
envolvidas. (...)

Outro critério bastante utilizado na prática judicial é a valorização do bem 
ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, 
liberdade, honra), consistindo em fixar as indenizações por danos 
extrapatrimoniais em conformidade com os precedentes que apreciaram casos 
semelhantes. (...)

A vantagem desse método é a preservação da igualdade e da coerência 
nos julgamentos pelo juiz ou tribunal, assegurando isonomia, porque demandas 
semelhantes recebem decisões similares, e coerência, pois as sentenças 
variam na medida em que os casos se diferenciam.

Outra vantagem desse critério é permitir a valorização do interesse 
jurídico lesado (v.g. direito de personalidade atacado), ensejando que a 
reparação do dano extrapatrimonial guarde uma razoável relação de 
conformidade com o bem jurídico efetivamente ofendido. (in O arbitramento da 
indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ. Revista Justiça e 
Cidadania. Edição n. 188. p. 15-16).

Continua, o Ministro, mais a frente, destacando que o arbitramento 

deve se dar em duas fases:

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da indenização, considerando-
se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes 
jurisprudenciais acerca da matéria (técnica do grupo de casos). Assegura-se, 
com isso, uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, 
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida 
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em que se diferenciam.
    Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, 

ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas 
circunstâncias. Partindo-se da indenização básica, esse valor deve ser elevado 
ou reduzido de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do 
fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição 
econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.

    Com a utilização desse método bifásico, procede-se a um arbitramento 
efetivamente equitativo, respeitando-se as circunstâncias e as peculiaridades de 
cada caso concreto.

    Chega-se, desse modo, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens 
dos dois critérios estarão presentes. Alcança-se, de um lado, uma razoável 
correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, 
enquanto, de outro lado, obtém-se um montante correspondente às 
circunstâncias do caso. Finalmente, a decisão judicial apresenta a devida 
fundamentação acerca da forma como arbitrou o valor da indenização pelos 
danos extrapatrimoniais. (in O arbitramento da indenização por dano moral e a 
jurisprudência do STJ. Revista Justiça e Cidadania. Edição n. 188. p. 17).

Na espécie, atentando-se aos critérios acima e considerando, 

ainda, as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a pretensão dos 

apelantes, quanto à majoração dos danos morais, não merece prosperar. 

Veja-se que os recorrentes, não obstante aleguem descaso da 

recorrida, afirmam que esta os levou até um hotel, para pernoitar até a manhã 

seguinte, quando seriam conduzidos novamente até o aeroporto, para novo 

embarque (fl. 03). Portanto, não há como negar que a apelada, na medida do 

possível, prestou-lhes assistência. 

Ademais, não se negam os incômodos sofridos pelos postulantes 

(ficado horas dentro da aeronave sem alimentação, ar condicionado e 

informação suficiente), os quais extrapolam, sem dúvida, o simples 

aborrecimento corriqueiro. Porém, deve-se registrar que dos seus relatos não se 

retira danos tão gravosos, como, por exemplo, a perda de um compromisso 

importante, ao ponto de justificar a majoração da indenização em quantia maior, 

além da já fixada pelo togado singular, até porque, a viagem programada 

aconteceu, não obstante com um dia de atraso.

É bem verdade que a recorrida é uma empresa aérea com notória 
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capacidade financeira. Contudo, tal fato, isoladamente, não justifica a elevação 

do valor dos danos morais, até porque deve-se evitar o enriquecimento sem 

causa dos apelantes frente à extensão do dano sofrido. 

Outrossim, ainda que a verba indenizatória possua um caráter 

pedagógico, é de se registrar que "não se pode fazer com que o caráter punitivo 

da condenação se sobreponha à natureza reparatória da indenização por danos 

morais. Em outras palavras, o efeito repressivo da indenização, com natureza 

claramente sancionatória, não pode sobrelevar o fim maior dos danos morais 

que, na sua essência, têm natureza nitidamente compensatória." (TJSC, 

Apelação n. 0318604-85.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, j. 19-09-2016).

Diante de todos esses argumentos e considerando, ainda, os 

critérios adotados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes,  verifica-se 

que a quantia arbitrada pelo juízo a quo, qual seja, R$ 5.000,00, deve ser 

mantida, até porque atualizada, já totaliza aproximadamente R$ 5.820,70. 

Para corroborar, citam-se os seguintes julgados proferidos em 

casos análogos e que, inclusive, envolvem a parte apelada:

RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - 
ATRASO NO VOO - PERDA DE CONEXÃO - DANOS MATERIAIS - DANOS 
MORAIS - VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA - QUANTUM - 
MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO   Na fixação do valor dos danos morais deve 
o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório 
com prudência, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a 
repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade 
com o grau de culpa e o gravame sofrido  (TJSC, Apelação Cível n. 
0331332-72.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta 
Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. 
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ. EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL ARGUIDA. FORÇA MAIOR. CANCELAMENTO 
DECORRENTE DE MANUTENÇÃO INESPERADA DA AERONAVE. RISCO DA 
ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA DENTRO DA ESFERA DE 
PREVISIBILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇOS EVIDENCIADA. POUSO NO DESTINO FINAL COM MAIS DE 
CINCO HORAS DE ATRASO. DANOS MORAIS SUFICIENTEMENTE 
DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATUAÇÃO DA EMPRESA 
PARA MINIMIZAÇÃO DOS DANOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 
0301476-43.2017.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, 
Quinta Câmara de Direito Civil, j. 10-10-2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO 
INJUSTIFICADO DE VOO. ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 
TÉCNICA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CAUSA 
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOR QUE PRECISOU ARCAR COM 
DESPESAS DE NOVOS TICKETS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 
EMPRESA AÉREA. DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
ACOLHIDO (TJSC. Apelação Cível n. 0021995-89.2011.8.24.0018. Rel. Des. 
Júlio César Knoll, j. em 14/03/2017). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO 
DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA A TRABALHO. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.   IRRESIGNAÇÃO NO TOCANTE À 
NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM PARA AFASTAR A 
CONDENAÇÃO DA COMPANHIA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. 
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VOO CANCELADO. AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES ACERCA DO REEMBARQUE. AUTOR QUE PASSOU 
HORAS NO AEROPORTO, NECESSITANDO ADQUIRIR NOVOS BILHETES 
JUNTO À EMPRESA AÉREA DIVERSA. LAPSO TEMPORAL DE TRABALHO A 
SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL REDUZIDO. DESCASO ACIMA DO 
TOLERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.   VALOR INDENIZATÓRIO. 
PLEITO DE MINORAÇÃO ACOLHIDO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AS 
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO AOS PARÂMETROS 
DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS SIMILARES.   CONSECTÁRIOS 
LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA 
SÚMULA 54 DO STJ. ENCARGO MORATÓRIO QUE INCIDE A PARTIR DA 
DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 405 DO 
CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO 
MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). RECURSO 
PROVIDO NO PONTO.   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% 
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL CONDIZENTE COM OS 
CRITÉRIOS NORTEADORES DOS § 3º, ART. 20, CPC/1973 (§ 2°, ART. 85, 
NCPC/2015), E TAMBÉM EM HOMENAGEM À JUSTA REMUNERAÇÃO DO 
TRABALHO PROFISSIONAL.   RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(TJSC, Apelação Cível n. 0005683-75.2013.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. 
Carlos Adilson Silva, j. 07-02-2017).
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Da íntegra das referidas decisões, extrai-se:

[...]  3.3 No caso dos autos, a quantia fixada em primeiro grau de 
jurisdição revela-se razoável e em consonância com os parâmetros geralmente 
adotados por esta Corte de Justiça para situações similares.

Embora não se ignorem os incômodos sofridos pelos postulantes, os 
quais divergem, sem dúvida, do simples aborrecimento corriqueiro, deve-se 
registrar que dos seus relatos não se retira danos tão gravosos ao ponto de 
justificar o arbitramento da indenização em quantia elevada, além da já fixada 
pelo togado singular.

Isso porque não se ignora que, de fato, foram realmente vítimas do atraso 
no voo que partiria de Brasília para São Paulo, mas houve suporte da empresa 
requerida e, ademais, o atraso perdurou cerca de 3 horas e 40 minutos (fl. 48), 
nada tão alarmante que se possa considerar, pelo juízo razoável, ter atingido 
profundamente a moral dos requerentes a demandar indenização exacerbada.

Quanto à questão da viagem para os Estados Unidos da América, como 
visto, não há provas de que tenha sido frustrada em definitivo, de modo que os 
incômodos decorrentes de toda a situação vivenciada está sendo indenizado a 
contento com o valor arbitrado em sentença para cada demandante (R$ 
3.000,00).

Não há dúvidas de que esse montante revela-se suficiente e adequado à 
reparação dos prejuízos presumidos experimentados pelos consumidores, com 
sua natureza compensatória, bem como a punição da requerida, com efeito 
repressivo da indenização em sua natureza sancionatória. [...] (Apelação Cível 
n. 0331332-72.2015.8.24.0023).  

[...] Contudo, a razão assiste à apelante no tocante a necessidade de 
redução do quantum indenizatório, pois em que pese a situação física e 
psicologicamente desgastante enfrentada pelo passageiro, percebe-se que a 
empresa aérea alocou o apelado em novo voo, no mesmo dia em que se deu a 
falha na prestação de serviços, evitando a perpetuação do problema. Além 
disso, conforme demonstrado pelo documento de pg. 40, não impugnado na 
réplica, a apelante preocupou-se em custear a alimentação do passageiro no 
período de espera, minimizando os danos. 

Da mesma forma, não se desconhece que a bagagem avariada, somada 
ao atraso, certamente aumentou o sentimento de frustração do passageiro. 
Contudo, vê-se que a empresa aérea atuou para seu conserto. 

Logo, considerando os parâmetros da Quinta Câmara de Direito Civil, tem-
se como necessário a minoração da compensação econômica arbitrada aos 
danos morais para R$ 5.000,00, valor suficiente para cumprir com o propósito 
reconfortante e punitivo da medida. [...] (Apelação Cível n. 
0301476-43.2017.8.24.0007). 

[…] Nessa toada, tem-se que a quantia arbitrada em primeiro grau, no 
importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser minorada para R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais) à cada um deles, pois se revela mais apropriada para fins 
reparatórios, visto que proporciona uma compensação justa à vítima sem, 
contudo, implicar enriquecimento ilícito, assim como tem caráter pedagógico, no 
sentido de coibir condutas assemelhadas da companhia aérea. […] (Apelação 
Cível n. 0021995-89.2011.8.24.0018). 

[…]   Portanto, sopesadas as circunstâncias aventadas nos autos, 
especialmente no tocante ao cancelamento do voo, podando horas da viagem 
programada do autor e fazendo-lhe aguardar durante um considerável lapso 
temporal para o novo embarque, e, por outro lado, a ausência de perda dos 
compromissos políticos em Brasília/DF, haja vista seu comparecimento nas 
reuniões agendadas, entendo por bem minorar a verba indenizatória para o 
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

 Note-se que, guardadas as particularidades de cada espécie, a título 
meramente exemplificativo, a quantia mostra-se consentânea ao quantum 
indenizatório que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos tais - gize-se, 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -, vide: Apelação Cível, n. 2013.088950-9, da 
Capital, relator Des. Ricardo Roesler, Quarta Câmara de Direito Público, julgada 
em 02.12.2015; e Apelação Cível n. 2014.095057-1, de Biguaçu, relator Des. 
Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, julgada em 
25.02.2016. […] (Apelação Cível n. 0005683-75.2013.8.24.0080).

Assim, revelando-se suficiente e adequado o valor indenizatório  

fixado pelo Juízo a quo a título de danos morais, afasta-se a pretensão de 

majoração da referida verba, devendo a sentença recorrida ser mantida, neste 

ponto.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários 

sucumbenciais, razão também não assiste aos demandantes/recorrentes.

Como cediço, para a fixação dos honorários de sucumbência, a teor 

do art. 85, § 2º, do CPC, deve-se estar atento ao trabalho desempenhado e ao 

tempo exigido para o seu serviço, ao zelo na defesa e exposição jurídica do 

advogado e à natureza da demanda, de modo que a verba honorária remunere 

de forma apropriada o profissional, sob pena de desprestígio ao exercício de 

uma das funções essenciais à justiça, sem, contudo, onerar excessivamente a 

parte sucumbente.

Na hipótese, consideradas as particularidades da controvérsia, que 

pode ser considerada de baixa complexidade e tendo em vista que a ação foi 
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julgada antecipadamente, entende-se adequada a fixação do percentual de 15% 

sobre o valor da condenação, não sendo possível a majoração para 20%.

Por fim, mantida a sucumbência da ré estabelecida em primeiro 

grau e considerando o desprovimento do presente apelo, em observância ao 

disposto no art. 85, § 11, do CPC, não há se falar em fixação de honorários 

recursais em relação aos advogados de ambas as partes.

Em decorrência, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-

lhe provimento. 
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