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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1066252-03.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMERICAN 
AIRLINES INCORPORATION, é apelado ALEXANDRE LUZ MOREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 FERNANDO SASTRE 
REDONDO (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E SPENCER ALMEIDA 
FERREIRA.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

Achile Alesina
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 11.834

COMARCA : Foro Central Civel

APTE. : American Airline Incoporation 

APDO. : Alexandre Luz Moreira

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de 
voo com cancelamento  Diferença de mais de 24 horas de 
atraso ao destino final  Falta de assistência prestada pela 
Companhia Aérea - Falta de acomodação e alimentação - 
Impossibilidade - A apelante tinha a obrigação de prestar 
assistência - Art. 14 do C.D.C. - Defeito na prestação de 
serviços - Danos morais configurados - Recurso não provido.

QUANTUM - Fixação dos danos morais em R$ 20.000,00 - 
Princípios do  desestímulo ao ofensor e de lenitivo à vítima - 
Pedido de redução do quantum não provido  Sucumbência 
recursal majorada, nos termos do art. 85, §11 do CPC  
Recurso não provido.
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Recurso à r. sentença que, nos autos da ação de reparação 

de danos, movida pelo apelado contra a apelante, julgou procedente o pedido 

inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00, com correção a partir da sentença e juros de 1%, a contar 

do ato ilícito, ou seja, da data do voo. Custas e despesas processuais pela ré, 

bem como honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Recorre a ré alegando que o vôo foi cancelado em razão de 

condições climáticas desfavoráveis; que o cancelamento do vôo não sujeitou o 

apelado a nenhum constrangimento; que houve adequada acomodação do 

apelante em hotel; que o valor fixado de R$ 20.000,00 é exorbitante. Pede a 

reforma do decidido ou a redução do valor fixado.

É o relatório.

Trata-se de ação de reparação de danos, movida pelo 

apelado contra a apelante, objetivando a condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral. 

Narra a inicial que o autor adquiriu passagem aérea da ré, 

com embarque previsto para 21/02/2015, às 22:17 horas, de Nova Iorque 

(Estados Unidos) a Campinas (Brasil). O embarque, porém, foi iniciado às 23:00 

horas. Após, os passageiros foram informados de que as asas do avião estavam 

congeladas, sendo aguardado o descongelamento. Decorridas mais de duas 

horas de espera, o voo foi cancelado. O desembarque dos passageiros 

aconteceu somente na madrugada, às 4:30 horas, ou seja, permaneceram horas 

dentro do avião. Após, noticiou-se que não havia tripulação. Durante o tempo que 

permaneceu dentro do avião, não havia fornecimento de água e alimento, além 

de climatização adequada (o ar condicionado estava desligado). O novo voo foi 

agendado para o dia 22/02/2015, às 16:30 horas, havendo novo atraso. Ocorre 

que não foi dada assistência adequada para hospedagem e alimentação. Os 

passageiros permaneceram sem se alimentar até 7:00 horas do dia seguinte, 

quando as lanchonetes abriram, além de dormirem no corredor. A ré abandonou 

as malas e pertences dos passageiros no chão do aeroporto, sem comunicação. 

A aeronave usada para a longa viagem era antiga, acarretando alagamentos nas 

regiões próximas ao banheiro e falta de estrutura para esse tipo de viagem. 

Sofreu dano moral, devendo ser indenizado. 

Citada, a ré apresentou contestação a fls. 34/44. 
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Afirmou que o voo do autor sofreu atraso, mas em virtude de 

circunstâncias alheias, em vista do mau tempo, tendo a asa do avião sido 

congelada. Além disso, o avião possui tecnologia para descongelamento das 

asas, mas o sistema só pode ser usado quando a aeronave não está em solo. Já 

o sistema do aeroporto, de descongelamento, foi demorado, pelo acúmulo de 

aeronaves. Já havia ultrapassado o limite de horas de voo regulamentado pelo 

Sindicato dos aeronautas dos EUA. Assim, não foi possível dar continuidade ao 

voo. O pleito do autor não procede, pois forneceu "voucher" para alimentação e 

hospedagem, não havendo dano indenizável. 

Houve réplica a fls. 71/86.

A r. sentença julgou procedente a ação e condenou a ré à 

reparação dos danos, no importe de R$ 20.000,00.

Recorre a ré.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que os danos reclamados 

não são em relação ao cancelamento do voo e sim em relação a má prestação de 

serviços.

Com efeito, o autor teve sua chegada adiada em mais de 

24horas.

E, neste espaço de tempo, no período em que ficou na 

aeronave não havia água nem comida.

A companhia não comprovou que realizou a hospedagem do 

autor em hotel, como alega. Apenas juntou print de tela de computador com 

mapa do hotel e preço.

No entanto, as fotos juntadas às fl. 05/06, comprovam que 

dezenas de passageiros dormiram no chão do aeroporto.

Referidas fotos também comprovam o descaso da 

Companhia com as malas dos passageiros.

Ainda, a ré não trouxe provas do fornecimento de 

alimentação, revelando mais ainda a má-prestação de serviços para com seus 
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clientes.

Estabelece o art. 14 do CDC que:

“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”. 

Mencionado dispositivo não permite outra interpretação que 

não a de se responsabilizar o prestador de serviço pelos danos causados pelo 

defeito da prestação, independentemente de culpa

Inegável que o autor sofreu, portanto, dano moral.

Mesmo que o atraso tenha se dado devido a problemas com 

as condições climáticas, o dever de assistência deve ser prestado pela 

Companhia Aérea , e neste passo, como já dito, não há provas de que a apelante 

cumpriu com esse dever.

Neste sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO  Ação de indenização por danos morais - Atraso de 
voo  Usuário que permaneceu 11 horas em aeroporto aguardando 
novo embarque  Dever de assistência não comprovado  Dano 
moral "in re ipsa" - Sentença mantida por seus próprios 
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso desprovido.  
(TJSP;  Apelação 1005081-14.2017.8.26.0002; Relator (a): Flávio 
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 
Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
16/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)

E, deste Eg. Tribunal:

Ação de indenização  Prestação de serviço de transporte aéreo - 
Dano moral decorrente de cancelamento de voo Intempestividade 
recursal não reconhecida  Apelação interposta no prazo legal, nos 
termos do art. 219 do novo CPC Dano moral configurado - Má 
prestação de serviço  Cancelamento de voo - Responsabilidade 
objetiva  Aplicação do art. 14 do CDC  Precedentes 
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 20.000,00) - 
Montante fixado de acordo com critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade - Condenação mantida  Recurso 
improvido (TJSP;  Apelação 1077770-24.2015.8.26.0100; Relator 
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito 
Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
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02/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017)

Quanto ao pedido de redução do valor da condenação, este 

não merece guarida.

A condenação foi fixada em R$ 20.000,00. 

Ora, tal condenação foi estabelecida de forma apropriada , 

atendendo aos princípios do desestímulo de recidivas e do lenitivo ao ofendido. 

Este critério atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não 

se constituindo nem em enriquecimento nem em empobrecimento sem causa. E a 

indenização por dano moral é mero lenitivo ao ofendido.

Assim, em que pesem as alegações recursais, a r. sentença 

merece ser mantida, sendo sua fundamentação suficiente para responder e 

afastar, ainda que implicitamente, todas as matérias alegadas pelo apelante. E, 

merece, bem por isso, ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos 

fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Citado artigo do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 

de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a 

ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, 

houver de mantê-la.” Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem 

sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja 

para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-

se, dentre tantos outros:

Apelação 9406023739-8, Rel. Des. Eliot Akel, 1ª Câmara, 

São Paulo, em 17/06/2010; AI 90101539306, Rel. Des. Luiz Antônio de Godoy, 1ª 

Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 940206946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo 

Razuk, 1ª Câmara, São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 9405106096-7, Rel. 

Des. Neves Amorim, 2ª Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; 

Apelação 9404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2ª Câmara, São José 

dos Campos, em 2/06/2010; Apelação 901031478-5, Rel. Des. Bereta da Silveira, 

3ª Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9405097356, Rel. Des. James 

Siano, 5ª Câmara, Baretos, em 19/05/2010; Apelação 9401017050-8, Rel. Des. 

José Joaquim dos Santos, 6ª Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação 
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9404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6ª Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; 

Apelação 9109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 1ª Câmara, Lins; em 

20/05/2010; Apelação n° 90.10.23709-2, 13ª Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto 

Sabato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 90103298-2, Rel. Des. Edgard 

Jorge Lauand, 15ª Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 91.09.084179, Rel. 

Des. Simões de Vergueiro, 17ª Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 

9100213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23ª Câmara, São Paulo, em 

09/06/2010; Apelação nº 92.07.03848-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28ª 

Câmara, em 27.07.2010.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este 

entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão 

julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive 

transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encere omissão ou ausência de 

fundamentação no decisum"(REsp n° 62.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, j. de 4.9.207; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, j. de 21.1.205; REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 

17.12.204 e REsp n° 265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min.Fernando Gonçalves, j de 

1.12.203).

Transcreva-se, por oportuno, a r. sentença recorrida:

“Cabível o julgamento do processo no estado em que se encontra, 
porque a prova documental produzida é suficiente à formação do 
convencimento para desfecho da lide.
O pedido é procedente.
Em que pese a exclusão de responsabilidade da ré, por 
congelamento das asas do avião pelo frio extremo, o que configura 
força maior,quanto aos demais fatos da inicial, não se vê idêntica 
ocorrência.
Com efeito, patente a falha na prestação de serviço, no quese refere 
à assistência aos passageiros.
Quanto a isso, basta analisar as fotografias de fls. 5/6, que 
evidenciam dezenas de passageiros dormindo no chão do 
aeroporto, além das malas fora da esteira e sem a presença de 
funcionário para organização, o que não foi impugnado(fotos e 
“links” de vídeos juntados , fls. 8).
Veja-se que, em contestação (fls. 34/44), a ré não comprovou que os 
“vouchers” de alimentação e hospedagem foram entregues.
Outrossim, é incontroverso, houve falha na prestação do serviço 
por horas, dentro e fora da aeronave, o que ultrapassou o mero 
aborrecimento, pois não proporcionadas condições de higiene, 
acomodação e alimentação, fatos suficientes a gerar angústia e 
indevida exposição do consumidor.
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Nessa trilha, considerando os critérios aceitos pela doutrina e 
jurisprudência, dentre eles o efeito punitivo a fim de evitar condutas 
semelhantes (atentando-se às horas de espera e à falha de 
prestação de serviço no que se refere à total ausência de apoio aos 
passageiros) e a  função reparadora da indenização, tem-se como 
adequada a fixação da indenização no valor de R$ 20.000,00, como 
requerido.
Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, 
JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado por ALEXANDRE LUZ 
MOREIRA em face de AMERICAN AIRLINESINCORPORATION para 
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no 
valor de R$ 20.000,00, com correção a partir desta data(Súmula 362, 
Superior Tribunal de Justiça) até efetivo pagamento e juros de mora 
de 1% ao mês, a contar do ato ilícito, qual seja, a data do 
voo,21/2/2015 (art. 398, do Código Civil).CONDENO a ré ao 
pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo, nos 
termos do art. 85 § 2º, do Código de Processo Civil, em 15% sobre o 
valor da condenação, ante a baixa complexidade da matéria.”

Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da 

adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente 

adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração 

dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015, 

devendo a recorrente arcar com 16% sobre o valor da condenação, observados 

os limites estipulados no §2º do mesmo artigo, e a gratuidade que lhe foi 

concedida. 

Neste sentido, veja-se o precedente do STF: 

“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 
11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões 
ou contraminuta pelo advogado. STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , 
rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 
18/5/2017 (Info 865).”

Em harmonia com o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso.

ACHILE ALESINA

Relator
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