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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0132233-35.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LEONARDO CARDOSO NOGUEIRA, é apelado SOUTH AFRICAN AIRWAYS 
LTD.

ACORDAM, em 18ª 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 do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WILLIAM 
MARINHO (Presidente) e HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015.

Roque Antonio Mesquita de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 29228

APELAÇÃO Nº 0132233-35.2012.8.26.0100

RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE 

OLIVEIRA

JUIZ PROLATOR : GUSTAVO COUBE DE CARVALHO

APELANTE: LEONARDO CARDOSO NOGUEIRA 

APELADO: SOUTH AFRICAN AIRWAYS LTD

COMARCA: SÃO PAULO

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – 
Transporte aéreo – Vôo internacional – Autor que desistiu de 
viagem à África do Sul, que tinha fins profissionais, em 
decorrência da má prestação do serviço pela ré que, após o 
cancelamento do vôo original, deixou de remarcar 
oportunamente novo vôo para o destino – Transtornos advindos 
da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros 
dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo dano 
moral, no caso “in re ipsa” - Fixação do “quantum” 
indenizatório em R$ 8.000,00, em atendimento aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – 
Verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação 
(art. 20, § 3º, do CPC) – Apelação provida em parte.

1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 63/64, cujo 

relatório fica adotado. 

 Apela o autor (fls. 69/81), sustentando que iria a 

Johannesburgo para participar de uma série de reuniões de trabalho, sendo 

que devido a problemas técnicos na aeronave da empresa contratada para 

transportá-lo o vôo que partiria de São Paulo foi cancelado e reagendado 

várias vezes, o que levou à desistência da viagem, porque já havia perdido os 

compromissos profissionais planejados. Diz que a apelada alterou por 4 vezes 

o horário de partido do vôo, implicando angustiante espera de mais de 48 
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horas por uma definição que não veio, não se tratando de hipótese de meros 

aborrecimentos, sendo de rigor a reforma do “decisum” para ser decretada a 

procedência integral da demanda, a fim de condenar a apelada na reparação 

por danos morais no importe de R$  9.500,00, bem como em honorários 

advocatícios (20% sobre o valor da causa). Contrarrazões às fls. 92/100.

Recurso regularmente processado e preparado.

É o relatório.

2) Trata-se de ação em que é alegado atrasos e 

cancelamento de vôo internacional, acarretando danos materiais e morais ao 

autor.

“O autor desistiu da viagem à África do Sul, que tinha fins 

profissionais, em decorrência da má prestação do serviço pela ré que, após o 

cancelamento do vôo original, deixou de remarcar oportunamente novo vôo 

para o destino”, tal qual consta do “decisum”. 

Não resta dúvida que os transtornos advindos da falha na 

prestação do serviço ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos, 

configurando efetivo dano moral, no caso “in re ipsa”.

Nesse sentido os precedentes do E. STJ carreados às fls. 

73/75. 

Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais 

deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não 

podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento 

sem causa.  

A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:

“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior 

na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições 

pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de 

cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem 

como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n. 

913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
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No caso “sub judice”, atendidas as peculiaridades do caso 

concreto e levando-se em consideração os inconvenientes suportados pelo 

autor, fixa-se o “quantum” indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

que está em consonância com a jurisprudência e que é suficiente para 

desestimular a ofensora a repetir o ato. Nesse sentido já decidiu esta Câmara: 

apelação nº 0000286-42.2013.8.26.0286, j. 12/03/2014.

Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r. 

sentença, da lavra do eminente magistrado Gustavo Coube de Carvalho, para 

julgar parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a ré a pagar ao autor 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia que deve ser atualizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), 

de acordo com a tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, com 

juros de moratórios de 1% ao mês contados da citação. Arcará a ré com as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20 

% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC), com atualização a 

partir da intimação do acórdão pelos índices oficiais constantes da tabela 

prática do TJSP.

3) Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015.

ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA

Relator

Assinatura Eletrônica
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