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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1030419-21.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VRG - 
LINHAS AÉREAS S/A (VARIG), são apelados RICARDO SCRAVAJAR 
GOUVEIA, GABRIELLA ANTONUCCI GOUVEIA e ADRIANA ANTONUCCI 
SILVEIRA.

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, 
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram 
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FERNANDO SASTRE REDONDO (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.

São Paulo, 18 de abril de 2018.

SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1030419-21.2016.8.26.0100
Apelante: VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG) 
Apelados: Ricardo Scravajar Gouveia, Gabriella Antonucci Gouveia e Adriana 
Antonucci Silveira
Comarca: São Paulo
Voto nº 19654

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS  ATRASO DE VOO  Cancelamento e remanejamentos 
de voos, que culminaram no atraso de aproximadamente dez horas 
para a chegada dos autores ao local de destino  Fatos não 
refutados pela ré  Convenções de Varsóvia e Montreal  
Inaplicabilidade  Relação de consumo evidenciada  Aplicação das 
normas consumeristas - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO 
MORAL  Ocorrência  Dano in re ipsa - Valor da indenização, 
fixada em R$ 10.000,00 para os três autores, apto a reparar os 
infortúnios experimentados diante da excessiva demora na 
realocação dos autores em outro voo, além de estar em consonância 
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem 
causar enriquecimento ilícito  RATIFICAÇÃO DO JULGADO  
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos 
fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo 
deslinde necessário  Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP  
Aplicabilidade  Sentença mantida  RECURSO NÃO PROVIDO.

1.- A r. sentença de fls. 192/197, cujo relatório é adotado, julgou 

procedente o pedido da ação indenizatória, condenando a parte ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 423,36 e danos morais no montante de 

R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência, também condenou a ré das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Recorreu a ré às fls. 199/229, buscando a total reforma da decisão, 

alegando, em breve síntese, a aplicabilidade das normas do Direito Aeronáutico e também 

as contidas nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, com a consequente prevalência 

da legislação específica sobre o Código de Defesa do Consumidor. No mais, aduz a 

ausência do dever de indenizar danos materiais ou morais, pois não teria responsabilidade 

sobre os fatos, decorrentes de força maior, tendo em vista que na data do voo da autora 

houve alagamento do Aeroporto de Guarulhos e, ainda, teria prestado a devida assistência 

aos autores. Alternativamente, pretende a reforma da decisão para a redução do valor da 
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indenização por danos morais, observada a razoabilidade e a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte contrária. 

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 263/272) foi pelo 

não provimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 199/229 e fls. 230/231). A 

apelada apresentou contrarrazões às fls. 243/255.

É o relatório.

2.- Em que pese os argumentos expostos pelo apelante, a r. decisão 

deve ser mantida.

A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou 

corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o 

justo deslinde que se impõe. In verbis:

A ação é procedente.
É fato incontroverso que ocorreu o cancelamento do voo no caso em tela, 
uma vez que a ré não negou tal fato, e ainda, assinou declaração e 
cancelamento, conforme fls. 25.
O simples fato do não embarque do passageiro nos moldes contratados 
(fato lesivo) gera a presunção da ocorrência do dano moral, porque se 
tem todo o desgaste da situação, com grande espera nos aeroportos e 
necessidade de acomodação provisória para o embarque em data 
posterior. A questão colocada em juízo deve ser analisada sob a ótica do 
Código do Consumidor, sendo posição pacífica na jurisprudência, por se 
tratar de relação típica de consumo entre a empresa aérea e o passageiro. 
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...]
Trata-se de modalidade de dano in re ipsa, sendo aplicável o art. 14 do 
Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva 
do fornecedor do serviço pelos danos causados ao consumidor, sendo 
esta responsabilidade independente de culpa e eximida apenas nas 
hipóteses de ausência de dano; culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiros; ou de caso fortuito e força Maior.
Neste sentido, importante mencionar: [...]
Cabível, pois a indenização, que deve ser arbitrada de maneira a reprimir 
a prática e possibilitar a reparação do lesado sem enriquecimento. Deste 
modo, a responsabilidade da VRG Linhas Aéreas restou claramente 
demonstrada, pois os autores apenas embarcaram no dia seguinte, 
perdendo a reserva do automóvel e uma estadia no Hotel.
No tocante aos danos materiais, deve a requerida arcar com o valor 
despendido pelos autores com a perda da reserva do carro e a perda de 
uma estadia no hotel no importe de R$ 423,36, conforme recibos 
acostados aos autos (fls.31/52).
Além dos danos materiais sofridos pelos requerentes, inegável a 
configuração de prejuízos morais, em virtude do aborrecimento causado 
pelo cancelamento do voo contratado e consequente frustração dos 
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planos realizados, além daqueles causados prejuízos imprevistos; 
circunstâncias que denotam descaso com os consumidores e evidente 
falha na prestação dos serviços. Nesse contexto, é preciso reconhecer que 
o montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade, não 
pode servir para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser 
fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao 
ofensor; ficaram demonstrados os danos morais experimentados pelos 
suplicantes.
A indenização por danos morais objetiva a compensação pelos 
dissabores experimentados em decorrência da ação da ré e, por outro 
lado, servir de medida educativa de forma a alertá-la quanto a ocorrência 
de novos fatos.
Quanto ao valor dos danos morais, exatamente porque não está lastreado 
em perda de patrimônio, provoca dificuldade em sua quantificação, mas 
com certeza não se presta para injustificado aumento patrimonial.
Contudo, também não pode ser fixado em patamar muito pequeno ou 
ínfimo, porque não cumpriria sua função educativa, ou seja, de coibir 
condutas como tal, onde sequer há uma simples notificação da suposta 
transferência de dívida, a fim de que a pessoa tenha a mínima noção do 
que motivou aquele apontamento, principalmente nos dias de hoje onde 
nos deparamos com inúmeras fraudes e ilícitos.
Neste aspecto, levando em conta os elementos contidos nos autos, assim 
como pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 
em caso análogo, entende-se que se mostra considerável a fixação da 
indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Destarte, de rigor a procedência da demanda.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 
para CONDENAR a ré no pagamento de indenização por danos materiais 
no valor de 423,36, que deverá ser corrigido monetariamente desde o 
desembolso e acrescido de juros legais a contar da citação, bem como no 
pagamento dos danos morais, no montante de R$ 10.000,00, 
devidamente atualizado e acrescido de juros legais, contados a partir 
desta data, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
novo Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência CONDENO a 
ré no pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 
atualizada.”

As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser 

entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razões 

pelas quais é mesmo desnecessário qualquer acréscimo ou modificação na fundamentação 

contida no decisum, que avaliou com precisão os fatos e o direito aplicável à espécie.

Primeiramente, não se há falar em aplicação da tese firmada por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636331, acerca da aplicação das 

Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, 

vez que a limitação da responsabilidade ali firmada está restrita à extensão do objeto 
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recursal, que são danos materiais em razão de extravio de bagagem.

O caso dos autos não se amolda ao que ali fora decidido, cuidando-

se de ação reparatória em razão de cancelamento de voo, de modo que incidem as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes é de consumo, devendo ser observada a vulnerabilidade material e a 

hipossuficiência processual do consumidor.

Neste sentido, confira-se ementa de julgado deste E. Tribunal de 

Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL - Sentença de procedência Insurgência da ré - O 
valor reparatório dos danos morais não está limitado pelo julgamento dos 
RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, 
remanescendo os entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação 
das normas contidas no Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor. DANOS MORAIS Companhia aérea que responde pelos 
serviços deficientemente prestados Aplicação dos artigos 737 do Código 
Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor Ante os elementos 
trazidos aos autos, tem-se que os danos extrapatrimoniais restaram 
devidamente caracterizados, uma vez que a companhia aérea não 
comprovou ter fornecido informação e assistência material adequadas ao 
demandante Dano moral configurado. Quantia reduzida de R$15.000,00 
para R$10.000,00 dadas as peculiaridades do caso, em observância aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso parcialmente 
provido.”1

A responsabilidade da companhia aérea, portanto, é objetiva, a teor 

do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assumindo a obrigação de 

transportar seus consumidores nas datas e horários estabelecidos. 

Assim, responde a ré por todos os danos que sua atividade lucrativa 

causar aos usuários, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor:

 “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Quanto ao mérito, como bem pontuado pelo Juízo de 1º grau, a ré 

não contestou o relato inicial, acerca dos cancelamentos e remanejamentos do voo, 

1 Apelação nº 1009919- 94.2017.8.26.0100, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio faria, j. em 
12.12.2017.
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causando atraso na chegada ao aeroporto de destino de aproximadamente dez horas, 

limitando-se a tecer considerações sobre a aplicação das normas infralegais da ANAC.

Ademais, o risco da atividade que todas as companhias aéreas 

correm em relação à possibilidade da ocorrência de problemas climáticos, mecânicos ou 

elétricos em suas aeronaves não constitui excludente de responsabilidade, sendo sua 

obrigação estarem preparadas para tal tipo de acontecimento, a fim de não prejudicar seus 

consumidores. 

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, é 

certo que deve se pautar pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de 

reparar o sofrimento experimentado pelos autores, não podendo ser exorbitante, sob pena 

de enriquecimento ilícito, tampouco inexpressivo, sob pena de esvaziamento da 

finalidade do instituto.

Há que se frisar, para tanto, o cancelamento do voo culminou em 

atraso de aproximadamente dez horas para a chegada ao local de destino, em uma viagem 

de curta duração (apenas um final de semana), ausentes provas de que a ré tenha prestado 

qualquer assistência, acarretaram aos autores (incluindo uma menor) evidentes 

constrangimentos, para além de meros aborrecimentos, segundo as regras ordinárias de 

experiência, sendo devida a correspondente reparação pecuniária.

Pautando-se pelos critérios de equidade, que levam em 

consideração a posição social da vítima, o comportamento do ofensor e a gravidade e 

extensão do dano, tem-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para os autores não 

se revela excessivo, mas condizente com o dano experimentado, servindo de lenitivo à 

situação constrangedora que lhes foi impingida.

Assim, mantém-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, 

acrescidos daqueles acima deduzidos.

3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

SPENCER ALMEIDA FERREIRA

Relator
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