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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
4004491-81.2013.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são 
apelantes JOSÉ ROBERTO BURIOLA e MÁRCIA REGINA HESPANHOL 
BURIOLA, são apelados DEUTSCHE LUFTHANSA A G e DECOLAR.COM 
LTDA.

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido em parte 
e, na parte conhecida, negaram provimento, por v.u.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES 
LEVADA.

São Paulo, 26 de julho de 2017.

NESTOR DUARTE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 4004491-81.2013.8.26.0533

Comarca:  Santa Bárbara D'Oeste -  1ª Vara Cível  

Apelantes: José Roberto Buriola e Márcia Regina Hespanhol Buriola 

Apelados: Deutsche Lufthansa A G e Decolar.com Ltda

VOTO Nº 28.290

Ementa: Prestação de serviços. Ação de 
indenização por danos material  e  moral .  Com 
relação ao inconformismo da fixação da 
indenização por dano material  houve ausência 
de impugnação específ ica aos fundamentos da 
sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade 
recursal .  Violação ao preceito contido no 
artigo 514,  II  do CPC/73. Dano moral não 
caracterizado. Ônus sucumbenciais  bem 
f ixados.  Recurso não conhecido em parte e,  na 
parte conhecida, desprovido .     

Visto.

Trata-se de ação de indenização por  danos 

mater ial  e moral aju izada por  José Roberto Bur iola e Márcia Regina 

Hespanhol Bur iola contra Deutsche Luf thansa A G e Decolar.com Ltda.  

A r .  sentença de f ls .  151/155, cujo re latór io se 

adota, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar  as  rés 

sol idar iamente ao reembolso dos valores pagos pelos autores 

relat ivamente às passagens do t recho de vol ta (de Frankfur t  para São 

Paulo),  descontados os valores at inentes às  taxas de remarcação 

(US$220,00 + R$50,00,  devendo ser  ut i l izado o câmbio of ic ial  da data da 

compra das passagens)  e mais 5% sobre o valor  apurado após o desconto 

das refer idas taxas,  acrescendo-se,  após,  ao valor  apurado (o valor que 

efet ivamente deve ser rest i tu ído),  juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a 

contar da c itação e correção monetár ia,  a contar da data da compra das 

passagens.

Contra a r .  sentença a ré Deutsche Luf thansa A 

G opôs embargos de declaração ( f ls .  195/197),  que foram reje itados ( f ls .  
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220).

Os autores apelam (f ls .  179/185) ,  a legando que 

não deve ser  descontado o valor da taxa de remarcação,  tendo em vista 

que não houve a remarcação das passagens aéreas de volta para o Bras i l ,  

mas s im a aquis ição de outras  e companhia aérea diversa;  que suportaram 

dano moral;  que houve sucumbência recíproca de par te a parte.

Recurso respondido ( f ls .  202/209 e 210/219) e 

preparado.    

É o relatório.

Conheço o recurso.

Pr imeiramente,  expl ic i ta-se que o MM. Juiz 

entendeu que os apelantes faziam jus ao reembolso dos valores pagos 

pelos  autores relat ivamente às passagens do trecho de volta (de Frankfurt  

para São Paulo) ,  descontados os valores at inentes às taxas de remarcação 

(US$220,00 + R$50,00, devendo ser ut i l izado o câmbio of ic ia l  da data da 

compra das passagens) e mais 5% sobre o valor apurado após o desconto 

das refer idas taxas, acrescendo-se, após, ao valor apurado (o valor  que 

efet ivamente deve ser res t i tuído),  juros  de mora,  à taxa de 1% ao mês,  a 

contar  da c i tação e correção monetár ia,  a contar  da data da compra das 

passagens,  porque cons iderou que parc ialmente l íc i ta  a conduta das 

apeladas,  consistente na cobrança das taxas de remarcação e da mul ta 

compensatór ia,  tendo em vis ta que refer idas prev isões constavam do 

instrumento contratual,  porque se t ratavam de passagens promocionais .

Diante d isso, foi  determinado o abat imento dos 

valores que o MM. Juiz cons iderou l íc i ta a cobrança, do tota l que os 

apelantes desembolsaram para a aquis ição de novas passagens aéreas em 

companhia estranha aos autos,  tendo em vista que foi considerada 

açodada a conduta destes.

Tem-se que dentro da l inha de raciocín io do MM. 

Juiz sentenciante a questão foi resolv ida e,  embora os apelantes tenham 

demonstrado o descontentamento com o resultado da r .  sentença,  não 
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disseram palavra sobre as razões de seu inconformismo, l imitando-se a 

transcrever par te da pet ição inic ial .

A fundamentação genér ica, sem as devidas 

especi f icações quanto aos pontos da sentença que entendia es tar  em 

desacordo com o ordenamento v igente, às c laras,  não se subsume aos 

preceitos exigidos pelo art .  514 do Código de Processo Civ i l  de 1973.

Ademais,  o caput do art .  515 do Código de 

Processo Civ i l  de 1973,  v igente à época da publ icação da sentença, d ispõe 

que: “A apelação devolverá ao tr ibunal o conhecimento da matér ia 

impugnada” , is to é,  o órgão colegiado está atrelado às razões recursais e, 

desse modo, se o apelante não devolveu ao t r ibunal a matér ia debat ida,  

cr íve l que houve inf r ingência ao pr inc ipio tantum devolutum quantum 

apel la tum.

Assim, no que toca ao p lei to de indenização por  

dano mater ial ,  tem-se que as razões recursais estão desprov idas de 

embasamento fát ico e jur ídico, uma vez que não atacaram os fundamentos 

da r .  sentença, o que não permite o seu conhecimento.

No que respeita ao dano moral ,  malgrado se 

reconheça que os autores se aborreceram com a conduta das rés , f icou 

demonstrado que eles t inham pleno conhec imento do caráter promocional 

das passagens que adquir iram e das rest r ições que essa c i rcunstânc ia 

exigia. Assim, fundada a pretensão em mero aborrecimento,  não se 

v is lumbra ofensa grave a direito da personal idade, idônea a v iabi l izar  a 

reparação por dano moral .  

A propós ito, a l ição de Sergio Caval ier i  Fi lho:

"Nessa l inha de pr incíp io,  só deve ser  reputado 

como dano moral a dor,  vexame, sofr imento ou humilhação que, fugindo à 

normal idade,  in ter f ira intensamente no compor tamento psicológico do 

indivíduo,  causando- lhe af l ições, angúst ia e desequi l íbr io  em seu bem-

estar:  Mero dissabor,  aborrecimento,  mágoa, i r r i tação ou sensib i l idade 

exacerbada estão fora da órb ita do dano moral,  porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a- d ia,  no trâns ito,  entre os 
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amigos e até no ambiente famil iar ;  ta is s i tuações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equi l íbr io psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender,  acabaremos por  banal izar o dano moral,  ensejando 

ações judic ia is em busca de indenizações pelos  mais tr iv ia is 

aborrecimentos" (Programa de Responsabi l idade c iv i l  -  pág. 80 -  7ª  edição 

-  editora At las S/A, 2007).  

Os autores postularam pelo recebimento de 

indenização por dano mater ial  e moral.  Sagraram-se parcialmente 

vencedores em re lação à indenização por dano mater ia l ,  apenas. Por 

óbv io,  então, sucumbiram da maior  parte de seu pedido,  ainda mais se 

considerado forem os valores pedidos na in ic ial  para cada um dos p lei tos . 

Logo, correta a f ixação dos ônus sucumbenciais .

Isto posto,  pelo meu voto,  não conheço o 

recurso com relação ao plei to de indenização por dano material e nego 

provimento em relação aos demais.

Nestor Duarte -  Relator
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