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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1006629-70.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes 

LARA SILVA FAGUNDES e JOÃO DAVID CLARO FERREIRA DO 

ROSÁRIO, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 

conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 16 de abril de 2018
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 20.621
Apelação Cível nº 1006629-70.2017.8.26.0068
Comarca de Barueri / 4ª Vara Cível
Juiz(a): Luciano Antônio de Andrade
Apelante(s): Lara Silva Fagundes e João David Claro Ferreira do Rosário
Apelado(a)(s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO DE VOO DE 
MAIS DE TREZE HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. 
O atraso de mais de treze horas não pode ser considerado mero 
transtorno, configurando, sim, dano moral passível de 
reparação o injustificado cancelamento de voo com remarcação 
para o dia seguinte. O abalo psíquico sofrido pelos autores 
justifica a fixação do valor da reparação no montante de 
R$6.000,00, quantia a ser distribuída igualitariamente entre 
eles, considerando que lhes foi concedida prontamente 
hospedagem e alimentação adequadas.

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO DO 
CONSUMIDOR. CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONSIDERADA NO 
ARBITRAMENTO DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL. 
AUSÊNCIA DE PERDA CONSIDERÁVEL DE TEMPO NA 
SOLUÇÃO DO PROBLEMA, COM APTIDÃO DE CAUSAR DANO 
MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.
O “desvio produtivo do tempo do consumidor” já foi 
considerado no arbitramento da reparação do dano moral. Nada 
nos autos permite concluir que o atraso no voo pudesse lhes ter 
causado dano material. Segundo aquela teoria, a condenação 
deve considerar também o desvio de tempo do indivíduo para a 
tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, 
com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso 
deste em relação ao consumidor. Não é isso, porém, o que se vê 
nos autos.
Apelação provida em parte.

Vistos,

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 
sentença, prolatada às fls. 107/116, que julgou improcedentes os pedidos 
formulados na inicial dessa ação de reparação de danos que Lara Silva 

Fagundes e João David Claro Ferreira do Rosário movem em face de Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S/A.
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Os autores narram na inicial que celebraram com a ré 
contratos de transporte aéreo internacional de passageiros, dela adquirindo 
bilhetes de viagens de ida e regresso, de Lisboa (Portugal) e a Porto Alegre 
(Brasil). Ocorre que o voo que os traria de volta a Lisboa foi cancelado. A 
ré desrespeitou a regra da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), segundo 
a qual o cancelamento deve ser comunicado ao passageiro com pelo menos 
42 horas de antecedência. Após quatro horas de espera no aeroporto, foram 
encaminhados a um hotel, onde receberam alimentação somente após as 19 

horas. O voo partiu com mais de 13 horas de atraso. Aduzem padecimento 
de danos moral e material (teoria do desvio produtivo). Pedem a condenação 
da ré à reparação daquele e à indenização deste.

Em contestação, a ré alega que a aeronave que transportaria os 
autores exigiu manutenção emergencial. Houve força maior, que exclui o 
nexo causal e afasta o dever de indenizar. Impugna existência e extensão 
dos danos.

Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam 
produzir, ambas pugnaram pelo deslinde precoce da demanda.

O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória, 
e o nobre magistrado a quo entendeu que: (a) atrasos nos voos em razão de 
necessidade de manutenção da aeronave é fato previsível, caracterizando 
fortuito interno; (b) havendo os autores recebido da ré assistência que 
competia a esta, conforme a legislação aplicável, parece inexistente dano 
imaterial capaz de fazer exsurgir dever de indenizar, muito embora se 
admita certamente que houve aborrecimento para os autores, mas nada que 
fosse anormal, sobretudo tratando-se transporte aéreo de passageiros, onde 
o mais importante é a preservação da vida e segurança de todos pela 
potencialidade lesiva do instrumento de transporte; (c) considerando que o 
voo original estava previsto para 01/03/17 às 17h, sendo que foi remarcado 
para 02/03/17 às 6h30min, e ainda, considerando o fornecimento de 
assistência que competia à ré, não há que se falar em Teoria do Desvio 
Produtivo do Consumidor, porquanto o transtorno não se mostrou 
desproporcional pelo que regularmente acontece e mesmo considerando 
que certamente a companhia ré não se deleita em desagradar os clientes, 
inclusive com o aumento de custos com valores gastos com hotel, 
alimentação etc; e (d) não há qualquer indício sequer de que os autores 
tenham suportado prejuízos ou deixado de obter vantagens por viajarem 
com aproximadamente 12 horas de atraso. Assim, julgou improcedentes os 
pedidos formulados na inicial.
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Inconformados, os autores apelam às fls. 118/123. Pugnam por 
solução inversa.

A ré ofertou contrarrazões (fls. 126/136).

Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário 
virtual.

É o relatório do essencial.

2. Falhas mecânicas apresentadas na aeronave não podem ser 
consideradas fato imprevisível, tanto que, por motivo de segurança de voo 
devem ser rigorosos os cuidados com sua manutenção, especialmente das 
aeronaves.

Ademais, mesmo se se pudesse considerar caso fortuito o 
cancelamento do voo para manutenção da aeronave, cuidar-se-ia de 
fortuito interno, mas apenas o caso fortuito externo, desvinculado da 
prestação de serviço, teria o condão de afastar o nexo causal e o dever de 
indenizar.

E o atraso de mais de treze horas não pode ser considerado 
mero transtorno, configurando, sim, dano moral passível de reparação o 
injustificado cancelamento de voo com remarcação para o dia seguinte.

Com efeito, os incômodos sofridos, as atribulações, as 
expectativas desfeitas de uma viagem prazerosa, o sentimento de 
impotência diante do cancelamento do voo, a sensação de se encontrar a 
contragosto em terra estrangeira, os revezes, o estresse, extrapolam o mero 
dissabor do cotidiano, não restando dúvida da existência do propalado 
dano moral.

Não se olvida, porém, que os autores foram prontamente 
acomodados em hotel, tendo-lhes sido fornecidas hospedagem e 
alimentação durante o período de espera.

É cediço, outrossim, que o valor da reparação, no 
ordenamento jurídico pátrio, não é tarifado, e os critérios de fixação são 
propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-
se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins 
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indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, 
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa 
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta 
a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a 
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento 
indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa 
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir 
o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 

9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de 
reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada 
de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que 
configure enriquecimento sem causa do autor.

Com base nesses critérios, e considerando que (1) a ré tomou 
providências tendentes a reduzir os transtornos suportados pelos autores, e 
(2) o atraso não resultou em consequências extraordinárias, o abalo 
psíquico por eles sofrido justifica o arbitramento da reparação em 
R$6.000,00 (quantia a ser repartida igualitariamente entre os autores). Esse valor 
atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e 

pedagógico da medida, uma vez que a reparação deve ser estabelecida em 
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não 
seja fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 

137/187; JTJ-LEX 174/49).

Por fim, o “desvio produtivo do tempo do consumidor” já foi 
considerado no arbitramento da reparação do dano moral. Nada nos autos 
permite concluir que tal desvio pudesse lhes ter causado dano material.

Segundo aquela teoria, a condenação deve considerar também 
o desvio de tempo do indivíduo para a tentativa de solução de um problema 
causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência 
e descaso deste em relação ao consumidor.

Não é isso, porém, o que se vê nos autos.

3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, 
para julgar procedentes em parte os pedidos formulados na inicial dessa 
ação de reparação de danos que Lara Silva Fagundes e João David Claro Ferreira 

do Rosário movem em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., e, assim, 
condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$6.000,00, a título de 
reparação do dano moral, suportado em decorrência do atraso no voo. A 
sucumbência é recíproca e equivalente. As partes arcarão com o pagamento 
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de metade das custas e das despesas do processo. Os autores pagarão 
honorários advocatícios ao patrono da ré, arbitrados em 10% do proveito 
econômico pretendido, mas não obtido (R$10.000,00, vál. p/ mai/17). E a ré 
pagará honorários advocatícios a favor do patrono dos autores, arbitrados 
em 10% do valor da condenação.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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