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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1029682-10.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CINTIA 
BORGES DE OLIVEIRA, é apelada CONTINENTAL AIRLINES INC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores. JOÃO BATISTA 
VILHENA (Presidente sem voto), IRINEU FAVA E AFONSO BRÁZ

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

Souza Lopes
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 32096
APEL.Nº: 1029682-10.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.  : CÍNTIA BORGES DE OLIVEIRA
APDO.  : UNITED AIRLINES INC.

*Indenização  Atraso de voo  Dano moral reconhecido 

em Primeiro Grau  Pretensão à elevação  Possibilidade 

 Honorários advocatícios  Majoração devida  

Recurso provido.*

Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 

77/81, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por 

danos morais e materiais que CÍNTIA BORGES DE OLIVEIRA dirigiu 

contra UNITED AIRLINES INC.

Busca a autora a elevação do quantum fixado, 

ressaltando que foram dois voos atrasados, e horas depois, um deles 

cancelado, implicando em perda de um dia de viagem, de reserva de 

hotel e carro que já estavam pagos. Discorre quanto ao esgotamento 

físico e mental, sugerindo o valor da indenização em R$ 12.000,00. 

Quer, também, a majoração dos honorários advocatícios para 15% da 

condenação.

Sem contrariedade, subiram os autos.

Esse é o relatório.

O digno Magistrado a quo reconheceu o direito da 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1029682-10.2015.8.26.0114 - Voto nº 32096 – Letícia/Roberta 3

apelante ao recebimento de indenização por danos morais, porém, fixou-

os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Realmente, tal arbitramento não se mostra capaz de 

atender o binômio consagrado na lição do saudoso Bittar. A indenização 

deve ter o poder de inibir a prática de novo ato lesivo, sem se constituir 

num prêmio ou mesmo numa fonte de riqueza para a vítima. 

Ora, é evidente que a quantia de cinco mil reais não 

se presta a inibir a ação da ofensora e muito menos pode constituir fonte 

de riqueza para a vítima. É impossível ficar rico com esse valor que, 

aliás, sob a ótica desse Relator não se constitui numa indenização, 

causando, quiçá, verdadeira frustração na ofendida que busca a Justiça 

para reparar o dano. 

A elevação é medida que se impõe.

E para o caso, considerando que a autora ficou 5 

horas aguardando o embarque, para só depois receber a notícia de que o 

voo havia sido cancelado e que embarcaria apenas no dia seguinte, e na 

viagem de volta, experimentou mais 12 horas de atraso, circunstância 

que motivou a sua falta no trabalho, tem-se que o valor pretendido, R$ 

12.000,00 (doze mil reais) é mais condizente com o dano sofrido, além 

do que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

reprime a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evita se configure num 

prêmio para a vítima.
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Tal quantia é próxima aos precedentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O 

JULGADO. CANCELAMENTO DE VÔO INTERNACIONAL. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

SÚMULA Nº 83/STJ. CULPABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. 

RAZOABILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Não há falar em negativa de prestação 

jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua 

decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que 

entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A ausência de prequestionamento da matéria 

suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso 

especial (Súmula nº 211/STJ).

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com 

a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 

83/STJ.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário 

à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a revisão do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, 

nesta instância superior, pela Súmula nº 7/STJ.
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5. A fixação da indenização por danos morais baseia-

se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por 

este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na 

hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais).

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 

165.226/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 01/12/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM 

VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR.REVISÃO DOS DANOS MORAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da 

prevalência do Código de Defesa do Consumidor em detrimento das 

convenções internacionais, podendo a indenização ser estabelecida 

consoante a apreciação do magistrado no tocante aos fatos acontecidos 

(cf. AgRg no Ag 1.410.672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 

24/8/2011; REsp 786.609/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, 

DJe 28/10/2008, e EREsp 269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 

17/6/2002).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para a 

fixação de indenização por danos morais são levadas em consideração 

as peculiaridades da causa, de modo que eventuais disparidades do 

valor fixado, sem maior relevância, não autorizam a intervenção deste 
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Tribunal, como na espécie, em que o valor foi arbitrado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 

659.043/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015)

Razão também assiste à autora quanto à majoração da 

verba honorária, fixada em 10% da condenação. 

Ainda que se leve em consideração o quantum 

indenizatório ora arbitrado, mister se faz a elevação dos honorários 

advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, montante esse que 

remunera com dignidade o patrono da autora frente ao trabalho 

desenvolvido nos autos, e ainda considera o quanto disposto no art. 85, 

§11, do NCPC.

Valendo destacar que a simplicidade da causa não 

escusa o direito do advogado a uma justa remuneração, considerando-se 

grau que possui e a importância de seu trabalho para a Justiça. 

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para 

majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 

(doze mil reais) e honorários advocatícios para 15% da condenação, 

ambos atualizados a partir da publicação deste v. Acórdão.

SOUZA LOPES
      Relator


