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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1066235-64.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
AMERICAN AIRLINES INC, é apelado VITOR LUZ MOREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª 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 FRANCISCO 
GIAQUINTO (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.

São Paulo, 9 de abril de 2018.

Heraldo de Oliveira
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 40596
APEL.Nº: 1066235-64.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
APTE.  : AMERICAN AIRLINES INC.
APDO.  : VITOR LUZ MOREIRA

*INDENIZAÇÃO  Dano moral - Prestação de serviço  
Transporte aéreo de passageiros  Atraso de voo  
Alegação pela companhia aérea de caso fortuito em razão 
de condições climáticas  Não evidenciado que a 
companhia aérea tenha de fato prestado a assistência e 
condições necessárias ao consumidor para minimizar o 
incômodo, angústia e desconforto, em razão do atraso de 
aproximadamente 24 horas, com pernoite no próprio 
aeroporto  Caracterização do dano moral causado  
Valor da indenização mantido, pois estabelecido em 
patamar razoável  Verba honorária majorada - Recurso 
não provido.*

Trata-se de “ação de reparação de danos”, 
julgada pela r. sentença de fls. 82/84, cujo dispositivo 
ora se transcreve: “Ante o exposto e pelo mais que dos 
autos consta, JULGO PROCEDENTE para condenar a ré no 
pagamento de indenização por danos morais ao autor, no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que será 
corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal 
de Justiça de São Paulo desde o arbitramento, com 
incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a 
citação. Em razão da sucumbência, condeno a requerida a 
arcar com as custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor 
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 e 
seguintes do Código de Processo Civil. Diligencie-se e 
intimem-se.”

Não se conformando com os termos da r. 
sentença, a companhia aérea requerida apresentou apelação 
(fls. 87/100), sustentando, em síntese, que houve atraso 
do voo em razão do mau tempo e que procedeu com todas as 
medidas cabíveis para que o polo recorrido fosse 
devidamente transportado de maneira incólume ao seu 
destino final. Afirma que as condições climáticas 
desfavoráveis são motivo de caso fortuito (causa 
excludente de responsabilidade) e que, em tendo havido o 
atraso e a imediata reacomodação do passageiro com toda a 
assistência caracteriza-se mero aborrecimento, de forma 
que não há que se falar que o atraso de menos de 24 horas 
da chegada do passageiro ao seu destino tenha ensejado um 
dano irreparável, passível de indenização. 
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Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum 
indenizatório fixado a título de danos morais, que reputa 
excessivo para a hipótese em apreço. Requer provimento ao 
recurso. 

Recurso tempestivo, preparado e 
respondido. 

É o relatório.

Trata-se de ação de reparação de danos 
ajuizada pelo polo apelado em face da companhia aérea 
apelante.

Segundo narrado na exordial, ao autor 
teria adquirido passagem aérea para o trecho de Nova 
Iorque/Campinas, no dia 21.02.2015, às 22h17min, porém, o 
embarque teria iniciado apenas às 23h e encerrou-se em 
torno da meia-noite.

Alegou que os passageiros vieram a ser 
informados de que teria ocorrido um congelamento das asas 
da aeronave e que esta estaria na terceira posição da 
fila para o descongelamento.

Assim, os passageiros teriam permanecido 
no interior do avião até 2h30min, quando houve a 
informação de que o voo seria cancelado, sem informação 
de qual seria o motivo do cancelamento.

Os passageiros desembarcaram, tendo a 
aeronave permanecido parada até 4h, vindo a serem 
informados novamente da ocorrência de congelamento das 
asas, tendo sido obrigados a desembarcar às 4h30, para 
acomodação em outro voo.

O autor alegou que a ré não teria prestado 
as informações necessárias sobre a razão do cancelamento 
do voo, não forneceu a alimentação adequada, tendo a 
aeronave permanecido no solo das 23h até as 16h30 do dia 
seguinte.

O requerente ajuizou a presente ação 
pretendendo a condenação da ré ao pagamento de 
indenização por danos morais, no importe de R$20.000,00.

A ré foi devidamente citada e ofertou 
contestação (fls. 33/42), aduzindo que o atraso narrado 
decorreu de restrições do tráfego aéreo pelo mau tempo, o 
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que seria hipótese de força maior, que configura hipótese 
de excludente de responsabilidade. Sustentou que teria 
tomado as providências necessárias de acordo com a 
legislação incidente, não se caracterizando qualquer 
dano. 

A r. sentença de fls. 82/84 foi de 
procedência, insurgindo-se o autor, mediante recurso de 
apelação. 

É incontroverso o fato de que o autor 
adquiriu passagens aéreas junto à companhia aérea 
requerida para viajar de São Paulo (GRU) a Nova Iorque 
(JFK) em 13.02.2015 e com retorno a Campinas (VCP), em 
21.02.2015, embarque às 22h17min e previsão de chegada na 
manhã seguinte. 

Em contestação (fls. 35), a requerida 
admite que teria ocorrido atraso na decolagem, em razões 
de condições climáticas, que perduraram por um tempo 
maior do que o esperado, tendo o embarque sido remarcado 
para o dia seguinte (22.02.2015 às 20h12min). 

Como bem considerado pela r. sentença, o 
que foi coligido nos autos evidencia que os passageiros 
chegaram a permanecer por horas no interior da aeronave e 
terminaram posteriormente por pernoitar no próprio 
aeroporto, não se evidenciando que a ré teria 
efetivamente prestado a assistência material necessária 
para minimizar tal situação de tremendo desconforto.  

A requerida lança mão do argumento de 
ocorrência de caso fortuito, em razão de condições 
climáticas, o que seria uma causa excludente de 
responsabilidade, bem como, que a situações a que foi 
submetido o polo adversário se caracterizaria como um 
mero transtorno, razão porque descaberia o pleito 
reparatório formulado. 

No entanto, não faz qualquer prova de que 
de fato tenha tomado as medidas necessárias no sentido de 
minimizar, mediante assistência adequada, os desgastes, 
angústias e incômodos a que foi submetido o requerente, 
porém, não logrou demonstrar a contento tal proceder, 
sendo que a mera alegação não satisfaz o julgador, que 
necessita de elementos de convicção.

No caso, está clara a falha na prestação 
do serviço, na medida em que ocorreu um 
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atraso/cancelamento do voo, sendo que a requerida manteve 
os passageiros dentro da aeronave por horas e que 
tiveram, posteriormente, que pernoitar no aeroporto, sem 
que lhes fosse oferecidas as condições mínimas adequadas 
para tornar a situação mais confortável, fato que causou 
indiscutível angústia, desgaste, apreensão e, portanto, 
abalo moral.

Portanto, o autor teve que suportar o 
descaso da requerida, sendo exposto a uma situação 
excessivamente desgastante e aviltante, fato que, por si 
só, já é causador de abalo moral.

Importante assinalar que o atraso em voo 
nacional ou internacional, por si só, caracterizaria 
defeito na prestação do serviço e essa demora provoca 
desconforto, angústia e aflição para aqueles que estão 
submetidos a companhia aérea, naquele momento e, no caso, 
restou evidente o dano moral suportado pelo autor, que 
não recebeu a devida atenção e amparo adequado para que 
fossem minimizados os transtornos sofridos.

Deve ser ressaltado que a requerida exerce 
atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos 
provocados por essa atividade, e qualquer pessoa que 
exerça uma atividade remuneratória deverá responder pelos 
eventos danosos que sua atividade possa gerar para as 
pessoas que confiam, e se vêm prejudicadas. 

A respeito do dano moral e sua 
reparabilidade, leciona a jurista Maria Helena Diniz:

"O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a 
dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 
danoso, pois estes estados de espírito constituem o 
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. A dor que 
experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 
padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, 
a humilhação de quem foi publicamente injuriado são 
estados de espírito contingentes e variáveis a cada caso, 
pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara 
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que 
forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 
qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.

(...)
Não se paga a dor sofrida, por ser esta 

inindenizável, isto é, insuscetível de aferição 
econômica, pois seria imoral que tal sentimento pudesse 
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ser tarifado em dinheiro ou traduzido em cifras de reais, 
de modo que a prestação pecuniária teria uma função 
meramente satisfatória, procurando tão-somente suavizar 
certos males, não por sua própria natureza, mas pelas 
vantagens que o dinheiro poderá proporcionar, compensando 
até certo ponto o dano que lhe foi injustamente causado.

 (...)
Fácil é denotar que o dinheiro não terá na 

reparação do moral uma função de equivalência própria do 
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter 
concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e 
punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional. 
"(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, 18ª 
edição, São Paulo, Saraiva 2004, p.92,99 e 106)

Segundo escólio de Youssef Said Cahali:

“Parece mais razoável, assim, caracterizar 
o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 
como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 
valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a 
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”; 
e se classificando, assim, em dano que afeta “ a parte 
social do patrimônio moral ( honra, reputação, etc.) e 
dano que moleste “ a parte afetiva do patrimônio moral ( 
dor, tristeza, saudade, etc.) e dano moral que provoca 
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz, 
deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 
etc.)” (Dano e Indenização, ed.1980, p.7).

Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os 
danos morais podem ser das mais variadas espécies, 
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito á 
reputação, à segurança e tranquilidade, à liberdade, aos 
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano 
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).

Mestre Caio Mário da Silva Pereira também 
ressalta:

“É preciso entender que, a par do 
patrimônio, como “complexo de relações jurídicas de uma 
pessoa, economicamente apreciáveis” (Clóvis Bevilácqua, 
Teoria Geral de Direito Civil, parag. 29), o indivíduo é 
titular de direitos, integrantes de sua personalidade, o 
bom conceito de que desfruta na sociedade, os sentimentos 
que exornam a sua consciência, os valores afetivos, 
merecedores todos de igual proteção da ordem jurídica” 
(Responsabilidade Civil, p.66, ed.1990).
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Em relação ao valor arbitrado em R$ 
10.000,00, cabe ressaltar que a fixação do valor da 
indenização em ação de dano moral deve ser feita com 
moderação e proporcional ao dano sofrido e a condição 
econômica das partes.

Para o Professor Caio Mário da Silva 
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma 
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que 
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento 
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2ª ed., Forense, 
p. 338).

Vale assinalar também, que deve ser 
aplicado pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o 
valor da indenização dependerá do bom senso do julgador 
no exame do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de 
acordo com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as 
condições do ofendido, entre outros aspectos que serão 
analisados no caso concreto.

Certo é que a indenização deve se prestar 
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do 
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa 
da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS 
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO 
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 
- Não merece provimento recurso carente de argumentos 
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso 
especial somente é possível revisar a indenização por 
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais 
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o 
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a 
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A 
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir 
reincidência do causador do dano sem enriquecer 
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não 
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo. (AgRg no 
REsp 866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, 14/12/2006).
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Assim, o valor da indenização deve ser 
mantido, pois se mostra compatível com o dano sofrido e 
que se presta a coibir a reincidência da conduta. 

Portanto, a r. sentença merece ser 
mantida, tal como lançada. Nos termos do artigo 85, § 11 
do CPC, majoro a honorária para 20% sobre o valor da 
condenação atualizado.

Ante o exposto, nego provimento ao 
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
      Relator
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