
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000188313

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005632-11.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante AEROVIAS 
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, são apelados SUSANA CRISTINA 
FAÉ e HOTEL URBANO VIAGEM E TURISMO S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA 
(Presidente) e FRANCISCO CASCONI.

São Paulo, 20 de março de 2018.

José Augusto Genofre Martins
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1005632-11.2015.8.26.0019

COMARCA DE AMERICANA  4ª VARA CÍVEL

APELANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.  AVIANCA 

APELADOS: SUSANA CRISTINA FAÉ e HOTEL URBANO VIAGENS E 
TURISMO S/A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  TURISMO  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA  ATRASO DE VOO  PRESTAÇÃO 
DEFICIENTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO  
RESPONSABILIDADE RECONHECIDA  DANO MORAL 
CONFIGURADO  Ação indenizatória julgada procedente 
para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 
morais  Recurso apenas da requerida Avianca, negando a 
falha na prestação dos serviços, insistindo que os danos morais 
não restaram comprovados e caracterizados e atacando a 
verba indenizatória fixada  Atraso no voo, tanto no trecho de 
ida (com prejuízo da conexão) quanto no trecho de volta, que 
restou incontroverso  Responsabilidade objetiva reconhecida 

 Situação que não pode ser tida como mero aborrecimento  
Dano moral caracterizado, gerando dever de indenizar  
Verba fixada de forma prudente e adequada ao caso concreto 

 Hipótese de manutenção da sentença pelos seus próprios, 
jurídicos e bem lançados fundamentos  Majoração da verba 
honorária na forma do artigo 85, parágrafo 11º, do Código de 
Processo Civil de 2015  Recurso desprovido.

V O T O  nº 2.529

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por 

Susana Cristina Faé contra Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A e Aerovias Del 

Continente Americano S/A.  Avianca, julgada procedente para condenar as rés, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), montante corrigido monetariamente a partir da data da 

sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além 

de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor 

da condenação, tudo nos termos da r. sentença de folhas 354/361, datada de 09 
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de setembro de 2016 (disponibilizada em 13 de setembro de 2016), cujo relatório 

se adota.

Inconformada, recorre a vencida Avianca (folhas 363/385), 

buscando a reforma do julgado, insistindo na tese de que não cabe ao caso 

indenização por danos morais, pois o atraso do voo deveu-se à manutenção não 

programada da aeronave e a apelante esforçou-se para sanar os problemas 

consequentes desse inconveniente. Alega, além disso, a inexistência de 

comprovação dos prejuízos sofridos pela apelada, sendo, então, o valor da 

condenação incompatível com as provas dos autos, ponderando que tudo não 

passou de mero aborrecimento. Pleiteia assim o provimento do recurso para 

reformar integralmente a sentença, afastando a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais ou, alternativamente, reduzindo o valor fixado.

Recurso tempestivo, preparado (folhas 389/390), e regularmente 

processado com contrarrazões (folhas 396/400).

A folhas 394/395 consta o depósito providenciado pela requerida 

Hotel Urbano de parte da condenação.

Intimadas, as partes não se opuseram à realização do julgamento 

virtual (folhas 410/412).

É o relatório.

Respeitados os argumentos expostos na r. sentença e nas razões 

recursais, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Com efeito, trata-se de ação de indenizatória por meio da qual a 

autora reclama dos transtornos sofridos tanto no trecho de ida (com prejuízo da 

conexão) como no trecho de volta de sua viagem com destino a Miami.

Para ilustrar todos os contratempos sofridos pela autora, transcrevo 

parte do relatório da r. sentença atacada:
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“...o voo de ida teria início em Guarulhos, às 7h40, conexão em 

Bogotá de 2h42, com saída às 14h17, e destino final em Miami; ocorre que o 

primeiro voo teve atraso de mais de 12 horas, e decolou apenas às 20h40; a 

segunda ré, AVIANCA, forneceu voucher para táxi e hospedagem em local muito 

distante do aeroporto, o que não lhe permitiu o descanso necessário; em Bogotá, a 

conexão que seria de apenas 2h42, durou oito horas, e se deu durante a 

madrugada; não estava preparada para o frio da madrugada, pois sua bagagem já 

havia sido despachada, poucas lojas estavam abertas para a compra de alimentos, 

e precisou dormir no chão; não recebeu nenhum serviço da AVIANCA durante a 

conexão; todos esses atrasos acarretaram o atraso de um dia de sua viagem; o 

trajeto de volta foi o mesmo; teve problemas no voo de Bogotá para Guarulhos, 

que ficou 40 minutos parado, sem ventilação na aeronave; em seguida, o piloto 

informou a existência de problemas na aeronave, e convidou os passageiros a 

dirigirem-se a restaurante conveniado, mas após 50 minutos de espera para obter 

alimentação, não pode consumi-la, pois ocorreria o embarque imediato.” (folhas 

354/355).

Os atrasos (e suas consequências) não foram contestados pela 

apelante, que se limitou a alegar que providenciou tudo o necessário para 

amenizar os transtornos, seguindo à risca as regras legais que regem a matéria, 

defendendo a necessidade de priorizar a segurança do voo, argumentando que a 

manutenção não foi programada e que realiza manutenção periódica de suas 

aeronaves.

Pois bem, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva 

da requerida Avianca, ponderando que a falha ou defeito mecânico do 

equipamento não constitui caso fortuito ou força maior, tratando-se de risco da 

atividade da empresa.

E tenho que o fez com acerto, amparado em forte entendimento 

doutrinário e jurisprudencial. Neste sentido, além dos julgados já invocados na 

sentença, cite-se: 
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“Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e 

morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas 

rés. Viagem de férias. Alteração do itinerário que aumentou significativamente o 

tempo da viagem (aproximadamente, de três para mais onze horas, 

aproximadamente, além da inclusão de deslocamento rodoviário não previsto 

originalmente). Responsabilidade objetiva e solidária das operadoras de turismo à 

luz das normas consumeristas. Precedentes. Dano moral caracterizado. Quantum 

indenizatório que não merece redução, pois razoavelmente arbitrado. RECURSO 

NÃO PROVIDO.” (TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1029389-

91.2016.8.26.0506, Rel. Des. Mourão Neto, j. 06/02/2018).

“Prestação de serviços. Pacote turístico. Viagem a Cabo de Santo 

Agostinho, no Estado de Pernambuco. Problemas no retorno, com atraso no voo 

programado no trecho Recife-Guarulhos. Perda do voo para Ribeirão Preto. 

Pedidos de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Responsabilidade 

das empresas de turismo pelos problemas vivenciados pela autora e seus 

acompanhantes. Venda de todo pacote turístico e não de passagens aéreas 

apenas. Falta de assistência das rés nos aeroportos. Necessidade de reembolso 

dos gastos feitos com o transporte terrestre e das passagens aéreas não 

utilizadas. Dano moral caracterizado. Ofensa a direito de personalidade e que não 

se encarta como aborrecimento ou inadimplemento contratual. Montante 

indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido. 

As agências de turismo têm responsabilidade objetiva em relação às passagens 

aéreas, tratando-se de serviço personalizado que compreende toda a estrutura 

necessária à realização da viagem, inclusive os horários estabelecidos, não 

havendo falar em excludente de responsabilidade ou fortuito externo. Na relação 

de consumo há solidariedade na cadeia de fornecedores e não se exige culpa, 

cuidando-se de cláusula abusiva aquela de não responsabilidade da prestadora de 

serviço pelos atrasos de voos. Os percalços em situação de evidente 

constrangimento, abalo, frustração e privação do bem estar, caracterizadores de 

dano moral. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do 

razoável. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do 

razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos 
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experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as 

condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 7.880,00 deve ser mantida pela 

observância de critérios orientadores, para fins de reparação e desestímulo.” 

(TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1014784-14.2014.8.26.0506, 

Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 15/08/2017).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO 

DE TRANSPORTE AÉREO. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS TRANSTORNOS 

CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. A deficiente 

prestação do serviço de transporte aéreo, em desconformidade com a previsão do 

contrato, contrariando as expectativas dos consumidores, enseja a 

responsabilidade da ré para reparação dos danos daí decorrentes. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. 

PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS DE 

ORDEM MATERIAL. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESPECTIVO VALOR. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. Havendo 

suficiente comprovação dos valores gastos, inegável se apresenta o direito da 

respectiva reparação, até porque, ausente verdadeiro elemento de prova capaz de 

elidir a veracidade do documento apresentado. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. DANOS DE 

ORDEM MORAL CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL. RECURSOS 

IMPROVIDOS. 1. A prova possibilita alcançar a conclusão de que os autores, 

inegavelmente, sofreram dano moral, pois não receberam a devida assistência, 

frustrando as expectativas decorrentes da contratação. 2. A indenização de R$ 

2.034,00 para cada autor, fixada com base em parâmetros perfeitamente razoáveis, 

constitui adequada correspondência à finalidade da compensação pelo sofrimento 

e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do comportamento ofensivo.” 

(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado,  Apelação nº 0164194-91.2012.8.26.0100, 

Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 29/04/2014).

A situação à qual se viu exposta a requerente não pode ser tida 

como mero aborrecimento, restando caracterizado nos autos a falha na prestação 
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dos serviços e o dever de indenizar. A autora, enquanto consumidora, teve seus 

direitos efetivamente violados.

O valor da verba indenizatória (R$ 10.000,00) foi fixado com 

bastante prudência, e deve ser prestigiado, pois se mostra suficiente para mitigar 

o aborrecimento da autora no caso concreto, motivando as requeridas a adotar 

maior cautela em situações semelhantes, afastado o risco de enriquecimento 

indevido do reclamante ou de inviabilizar a atividade econômica das reclamadas.

Acerca do tema, sempre importante e atual o ensinamento do Des. 

Cezar Peluso, em acórdão publicado na RT 706/67: “A indenização por dano 

moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade 

de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, 

o autor da ofensa.”.

No mesmo sentido: "a indenização por dano moral deve atender a 

uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não 

cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 

função compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ  REsp n° 318379-MG  

Rel. Min. Nancy Andrighi  j. 20/09/01).

Anoto, por fim, que a requerida Hotel Urbano, que não ofereceu 

recurso, já providenciou o depósito de parte da indenização.

Assim, a hipótese dos autos é de manutenção da sentença pelos 

seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos. 

Tratando-se de sentença publicada sob a égide do Código de 

Processo Civil de 2015, aplica-se na hipótese dos autos o disposto no artigo 85, 

parágrafo 11º, do mencionado diploma legal, razão pela qual a verba honorária 

deve ser majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (a 

sentença fixou a verba honorária em 15% - folhas 361). 
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Nestes termos, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 

JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS

        Relator
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