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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1094345-73.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLAUCIA 
CECILIA SILVA, é apelada OCEANAIR - LINHAS AÉREAS LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª 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 GILBERTO DOS 
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.

São Paulo, 15 de março de 2018.

Marino Neto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Glaucia Cecilia Silva

Apelados: Oceanair  Linhas Aéreas Ltda. 

Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade 

Comarca: São Paulo  20ª Vara Cível do Foro Central

Voto 24917

 

TRANSPORTE AÉREO  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS  ATRASO DE VOO  
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA  APELAÇÃO

 Companhia aérea que não prestou assistência 
material à autora  Responsabilidade objetiva da ré 
evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços  
Indenização por danos morais devida  Sentença 
reformada.

Recurso provido.

Trata-se de apelação de sentença (fls. 

100/103) que julgou improcedente a ação de indenização por danos 

morais1 ajuizada por Glaucia Cecilia Silva em face de OceanAir  

Linhas Aéreas Ltda. 

Em razão da sucumbência, a autora foi 

condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

causa.

Na petição inicial, a autora narra que 

adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré para viagem de ida e 

volta entre São Paulo-SP (aeroporto de Guarulhos) e Salvador-BA.

O voo de ida ocorreu normalmente. O 

voo de volta, que estava marcado para as 21h43min do dia 

14/06/2016, com chegada prevista em Guarulhos-SP às 00h00min do 
1 Valor da causa: R$ 10.560,00, em agosto de 2016. Sentença disponibilizada no DJE em 

19/04/2017.
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dia 15/06/2016, sofreu atraso, em razão de falta de visibilidade no 

aeroporto de destino, somente após uma hora de espera a autora e os 

outros passageiros puderam embarcar. 

No entanto, depois de uma hora de voo, 

o comandante informou aos passageiros que a aeronave aterrissaria 

no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. 

Em solo, por volta das 2h00min, 

madrugada do dia 15/06/2016, os passageiros não receberam 

qualquer assistência de alimentação ou hospedagem, recebendo 

apenas a informação de que teriam direito a um voucher de taxi ao 

aeroporto Santos Dumont, onde uma aeronave partiria as 6h40min 

com destino a São Paulo, mas no aeroporto de  Congonhas e não de 

Guarulhos. 

No aeroporto de Congonhas os 

passageiros novamente tiveram que aguardar por mais uma hora até 

a empresa aérea disponibilizar os vouchers do transporte, totalizando 

um atraso de quase dez horas na prestação do serviço.  

Em virtude dos fatos narrados, a autora 

requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais.

Na contestação, a ré atribuiu o atraso e 

posterior cancelamento do voo ao mau tempo.

Sobreveio a r. sentença de 

improcedência da ação.

A autora apela (fls. 112/125). 

Recurso respondido (fls. 130/142).

É o relatório.
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Trata-se de contrato de transporte de 

pessoas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é aquele em 

que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar 

para outro, pessoas.

O artigo 737 do Código Civil estabelece 

que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, 

sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força 

maior”. 

Assim, por se tratar de obrigação de 

resultado, ao contratar com a autora, a ré se obrigou a efetuar o 

transporte no tempo e modo convencionados.

No presente caso não há dúvidas acerca 

da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor 

que, em seu artigo 14, prevê ser objetiva a responsabilidade no caso 

de defeito na prestação do serviço.

Entretanto, não se vislumbra nenhuma 

causa excludente de responsabilidade, pois atrasos e cancelamentos 

de voo em razão das condições meteorológicas são previsíveis e 

esperados na aviação comercial, pelo que cabia à ré ter informado à 

autora sobre o fato e lhe proporcionado pronta assistência, o que não 

ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece reforma. 

Isso porque, conforme orientação da 

própria Agência Nacional de Aviação Civil, em casos de atraso e 

cancelamento de voo e preterição de embarque (embarque não 

realizado por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, 

overbooking, etc), o passageiro que comparecer para embarque tem 

direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação 
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e acomodação. Essas medidas têm como objetivo minimizar o 

desconforto dos passageiros enquanto aguardam seu voo, atendendo 

às suas necessidades imediatas a partir de 1 hora de atraso 

(comunicação), 2 horas de atraso (alimentação) e 4 horas de atraso 

(acomodação). 

Conforme se verifica no site: 

http://www.anac.gov.br/publicacoes/dicas_anac_atrasos_e_cancelam

entos_web.pdf.

A mensuração da indenização por dano 

moral, como se sabe, deve guardar valor condizente com o propósito 

a que se destina, ou seja, proporcionar à vítima satisfação na justa 

medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, 

em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-

lo de igual e novo atentado.

Nesse contexto, levando-se em conta a 

extensão do dano, arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 

indenização por danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso 

da autora.

O réu deve arcar com o pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil de 2015.

            MARINO NETO
                                                              Relator
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