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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 0166573-39.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, 
em que é apelante DEUTSCHE LUFTHANSA A.G., é apelado 
LENILSON MARCOLINO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da  13ª 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 CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), 
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.

São Paulo, 16 de abril de 2015.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº  : 17492
APEL.Nº  : 0166573-39.2011.8.26.0100
COMARCA  : SÃO PAULO
APTE.    : DEUTSCH LUFTHANSA A.G.
APDO.    : LENILSON MARCOLINO

DANO MORAL  ATRASO E CANCELAMENTO DE 
VOO  Pretensão da empresa ré de reformar sentença que 
julgou procedente pedido de indenização por dano moral  
Descabimento  Hipótese em que a empresa aérea, após 
admitir o grande atraso e o posterior cancelamento do voo 
contratado, limitou-se a imputar a culpa pelo ocorrido à 
falha imprevista na aeronave, sem carrear aos autos do 
processo qualquer prova da regularidade ou do zelo nos 
serviços prestados  Responsabilidade objetiva da empresa 
aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da 
prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos 
serviços oferecidos  Precedentes do STJ  RECURSO 
DESPROVIDO.

DANO MORAL  Valor da indenização  Pretensão 
subsidiária da empresa ré de reduzir o montante 
indenizatório, arbitrado pelo juiz singular em R$9.330,00  
Descabimento  Hipótese em que, diante das circunstâncias 
do caso concreto e das partes nele envolvidas, o valor 
fixado não se mostra excessivo para compensar o 
sofrimento e o transtorno experimentados pelo autor, 
estando, inclusive, em consonância com o patamar adotado 
por esta Colenda 13ª Câmara no julgamento de outros casos 
análogos  RECURSO DESPROVIDO.

DANO MATERIAL  Pretensão de que seja afastada a 
indenização por danos materiais, pois não ficaram 
comprovados os prejuízos experimentados pelo 
consumidor  Cabimento parcial  Hipótese em que 
somente ficaram demonstrados os danos referentes à perda 
das reservas dos hotéis e às despesas com a hospedagem 
em hotel diverso daquele que fora reservado  RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.

Irresignado com o teor da respeitável 

sentença proferida às fls. 100-104, que julgou 

procedente demanda ajuizada por Lenilson Marcolino, 

apela a ré, Deutsch Lufthansa A.G. (fls. 107-117).
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Sustenta, em apertada síntese, que o 

cancelamento do voo se deu em razão de problemas 

técnicos na aeronave e que “procedeu de forma a 

minimizar os transtornos sofridos, oferecendo, 

inclusive, alimentação, traslado e acomodação em hotel” 

(fls. 109).

Alega que os danos materiais afirmados 

pelo autor não foram provados, uma vez que não é crível 

que ele não tenha recebido reembolso referente às 

reservas de hotel e aluguel motocicleta.

Afirma também que não há demonstração do 

nexo causal entre os danos e o atraso do voo.

Sustenta que o apelado experimentou 

apenas um aborrecimento passageiro, que não configura 

dano moral, pois a sua viagem de aniversário não foi 

gravemente prejudicada e lhe foi prestada toda a 

assistência necessária pela companhia aérea.

Subsidiariamente, afirma que o valor 

fixado a título de indenização (R$9.330,00  nove mil 

trezentos e trinta reais) se mostra exagerado, devendo 

ser reduzido, a fim de que não represente uma punição 

para a empresa.

Por fim, pugna pela aplicação da 

Convenção de Montreal ao caso.

Contrarrazões às fls. 127-131.

Recurso bem processado.

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento. 

Com efeito, como bem constou da 
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fundamentação invocada pelo juiz singular em sua 

sentença de procedência dos pedidos: 

“Trata-se de ação em que se visa à reparação 

de danos materiais e morais.

São pressupostos da responsabilidade civil a 

ação ou omissão do agente, a culpa deste, o 

dano experimentado pela vítima e o nexo de 

causalidade. Esses pressupostos devem estar 

presentes cumulativamente para que o pedido 

inicial possa ser acolhido.

Além disso, no presente caso, infere-se que 

há entre as partes uma relação de consumo, 

aplicando-se as normas de ordem pública da 

Lei 8.078/90, como a do seu art. 14.

No caso, verifica-se da prova documental 

produzida, bem como do alegado pelas partes, 

que o voo do autor, com transporte aéreo pela 

ré, se daria em 16 de maio de 2011, porém, em 

razão de problema técnico, o embarque se deu 

apenas em voo do dia 17 de maio de 2011, às 

18 horas.

O autor chegaria inicialmente em Roma em 17 

de maio às 14 horas, porém, diante do 

ocorrido, acabou chegando apenas em 18 de 

maio às 17 horas.

O hotel estava reservado para o dia 17, tendo 

gasto R$ 163,97, o que teria sido perdido. 

Além disso, pelo planejamento original, 

chegaria a Pisa em 18 de maio, perdendo 

também tal reserva, sendo o valor de R$ 

144,46 (fls. 05 e 06).

De outro lado, não retirando a motocicleta na 
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data que havia reservado, perdeu o montante 

pago (fls. 06).

Os danos materiais seriam, assim, das 

reservas perdidas pela realização do 

transporte aéreo em data diversa da 

inicialmente contratada com a ré. Esses fatos 

estão suficientemente demonstrados pelos 

documentos juntados com a inicial e também 

pela ausência de impugnação, de forma 

especificada, pela ré quanto a tais datas e 

horários.

Além disso, não há dúvida de que o consumidor 

acabou perdendo o tempo inicial planejado 

para a sua viagem, vendo ser cancelada a 

reserva daqueles dois primeiros hotéis que 

havia escolhido previamente, além da angústia 

de não saber ao certo quando efetivamente se 

daria o transporte e como resolveria a 

situação de hospedagem inicial na Itália, 

além do mais exposto na inicial quanto à 

imigração naquele País sem ter destino certo 

naquele momento.

Verifica-se de tais circunstâncias que o 

autor não sofreu um simples aborrecimento, 

mas efetivos transtornos, angústia, com 

alteração de seu bem-estar, o que caracteriza 

o dano de natureza moral.

Ressalte-se que, nos termos acima expostos, 

na forma do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, a ré responde independentemente 

da existência de culpa pelos danos causados 

ao consumidor (autor) nessa relação de 

consumo. E somente não seria responsabilizada 
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nas hipóteses do § 3º da citada norma, o que 

não foi suficientemente demonstrado nos 

autos.

Em suma, não obstante o exposto pela ré, os 

pedidos de indenização por danos materiais e 

morais devem ser acolhidos, anotando-se que, 

pelas normas de ordem pública da Lei 

8.078/90, impõe-se que o consumidor seja 

integralmente ressarcido pelos danos 

sofridos, ficando afastados os fundamentos 

trazidos pela empresa ré quanto a valores a 

fls. 54 e seguintes, respeitados os 

entendimentos em contrário” (fls. 101-103).

As conclusões a que se chega, salvo 

quanto aos danos materiais, são as mesmas.

De fato, é certo que a responsabilidade 

civil das companhias aéreas, em hipóteses nas quais 

analisada a qualidade da prestação de seus serviços, é 

regida pelas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor.

Nesse sentido, o precedente do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA 

DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que a 
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responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, 

após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não 

é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e 

suas posteriores modificações (Convenção de 

Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código 

Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, 

portanto, ao Código Consumerista (...) 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento 

(AgRg no AREsp 141.630/RN, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, 

DJe 08/02/2013, destaques nossos).

E não há, na hipótese, que se falar em 

ausência de dano moral, seja pela falta de comprovação, 

seja pelo fato de que o atraso e o posterior 

cancelamento do voo teriam decorrido da realização de 

manutenção na aeronave.

Tem-se, in casu, a responsabilidade 

objetiva da empresa aérea, conforme previsão contida no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e em 

garantia ao princípio consumerista da segurança. 

Na lição de Sergio Cavalieri Filho: 

“Na verdade, como fornecedor de serviço o 

transportador responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços. E o 

serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar 

(art. 14, §1º). Eis aí o princípio da 
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segurança no qual se estrutura todo o sistema 

de responsabilidade civil nas relações de 

consumo.

Depreende-se do disposto no art. 14 do CDC 

que o fato gerador da responsabilidade do 

transportador não é mais a relação jurídica 

contratual, mas, o defeito do serviço, que se 

caracteriza quando este não oferece a 

segurança legitimamente esperada”. (in 

“Programa de direito do consumidor”. 3ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 256).

Afirmou o consumidor que a “a viagem 

ocorreu em período do aniversário do Autor, dia 

25.05.2011, que para realizar um sonho de vida, 

programou-se de muito tempo, para estar neste dia no 

Vaticano, bem como, a locação de uma motocicleta para 

rodar pela costa da Itália de Roma, até, Pisa, Veneza, 

San Marino, San Benedeto del Tronto e Vaticano” (fls. 

04). 

Alegou, ainda, que em razão do referido 

cancelamento, teria perdido reservas de hotel em Roma e 

Pisa, o valor pago pela reserva de uma motocicleta, bem 

como sido obrigado a alugar outra mais cara que o 

planejado, por ser a única então disponível (fls. 

05-06).

A empresa ré, por sua vez, não negou a 

exposição fática apresentada na petição inicial; 

limitando-se a justificar o atraso e o posterior 

cancelamento do voo como decorrentes de “problemas 

técnicos na aeronave” (fls. 49). 
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No entanto, deixou de apresentar prova 

apta a demonstrar a regularidade ou o zelo na prestação 

de seus serviços, ônus que certamente lhe cabia. 

Também não há que se falar, nas 

circunstâncias descritas, em mero aborrecimento (fls. 

50-51).

De rigor, assim, o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva da empresa ré pelo dano moral 

suportado pelo autor, em razão do atraso e posterior 

cancelamento do voo contratado, e da falta de diligência 

para com as necessidades dos passageiros.

O dano moral é aquele experimentado na 

alma, no espírito, atingindo valores morais como, por 

exemplo, a honra, a paz, a tranquilidade, a reputação, 

etc., e nele não há reparação de prejuízo, mas uma 

compensação pelo sofrimento experimentado pelo 

indivíduo; sendo certo que, para a sua configuração, 

“não há necessidade que se comprove intensa dor física: 

o desconforto anormal, que ocasiona transtornos à vida 

do indivíduo, por vezes, configura um dano indenizável, 

como, por exemplo, o atraso ou cancelamento de um vôo ou 

um título de crédito indevidamente protestado” (cf. 

Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil, 5ª ed., São 

Paulo, Ed. Atlas, 2005, vol. II, p. 365, grifos nossos).

A esse respeito, os precedentes a seguir:

TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO 

DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS 

MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - 
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APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO 

ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 

1º GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o 

entendimento na Seção de Direito Privado "de 

que tratando-se de relação de consumo, em que 

as autoras figuram inquestionavelmente como 

destinatárias finais dos serviços de 

transporte, aplicável é à espécie o Código de 

Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. 

Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). 

II - De igual forma, subsiste orientação da 

E. Segunda Seção, na linha de que "a 

ocorrência de problema técnico é fato 

previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior", de modo que 

"cabe indenização a título de dano moral pelo 

atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano 

decorre da demora, desconforto, aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro, não 

se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. 

No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006) (REsp 

612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA 

BARBOSA, Quarta Turma, j. 20.09.07, destaques 

nossos)

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE 

AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA N.º 83/STJ. PRECEDENTES 1. Em 

virtude de cancelamento de vôo em contrato de 

transporte aéreo, fica configurado o dano 
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moral merecedor de reparação econômica (...) 

5. Agravo regimental não provido (AgRg no 

AREsp 584.804/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 

Terceira Turma j. 18.11.14, destaques 

nossos).

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. 

RESPONSABILIDADE. ATRASO DE VÔO. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. VALOR RAZOÁVEL. INTERVENÇÃO DO 

STJ DESNECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO (AgRg no Ag 1297315/SP, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, j. 

09.11.10).

No que concerne ao valor da reparação 

pecuniária, vale lembrar seu “(...) duplo caráter: 

compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O 

caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o 

causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que 

poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas 

a finalidade precípua da indenização não é punir o 

responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no 

caso de dano material, e servir de compensação, na 

hipótese de dano moral” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, 

“Responsabilidade Civil”, 9ª ed., São Paulo, Ed. 

Saraiva, 2005, p. 591).

Embora a lei não traga parâmetros que 

possam ser utilizados na fixação do valor, a indenização 

a ser paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para 

que não se constitua em enriquecimento indevido da parte 

indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.
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Nessa ordem de ideias, o valor fixado 

pela sentença (R$ 9.330,00 - nove mil trezentos e trinta 

reais) não se mostra exagerado para compensar todo o 

transtorno e aborrecimento enfrentados pelo autor, 

estando compatível com o patamar adotado por esta 

Colenda 13ª Câmara no julgamento de vários outros casos 

análogos.

Quanto aos danos materiais, entretanto, o 

recurso comporta parcial provimento, pois não estão 

demonstrados todos os prejuízos experimentados pelo 

requerente.

Na fatura de cartão de crédito trazido 

por ele consta o pagamento feito ao Hotel Versailles de 

Roma (R$163,97 - cento e sessenta e três reais e noventa 

e sete centavos) e ao Hotel Roseto de Pisa (R$144,46  

cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos), evidenciando-se que as reservas foram 

prejudicadas pelo cancelamento do voo (dias 17 e 18 de 

maio) e mesmo assim tiveram que ser adimplidas pelo 

autor.

Com relação ao Hotel Villa Santa Teresa, 

apesar da demonstração do pagamento da diária às fls. 

39, não se pode acrescentá-lo integralmente ao valor da 

condenação, pois, uma vez utilizado o serviço pelo 

requerente, não configura dano patrimonial.

Já tendo sido considerado o montante pago 

aos dois hotéis em razão das reservas perdidas, somente 

a diferença entre o valor da diária do hotel em que 

pretendia se hospedar no dia 18 e daquele em que 

efetivamente se hospedou pode ser acrescentada ao valor 

da indenização, ou seja, R$48,72 (quarenta e oito reais 
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e setenta e dois centavos).

Por fim, quanto à locação da motocicleta, 

não há prova de que tenha o autor experimentado efetivo 

prejuízo, não bastando para isso a fatura de fls. 39. 

Não há demonstração de que o valor pago se referisse a 

mais dias do que os efetivamente utilizados pelo 

locador.

Tampouco há prova de que o autor tenha 

sido obrigado a contratar o aluguel de motocicleta mais 

cara do que o planejado, não havendo demonstração do 

pagamento de R$239,72 (duzentos e trinta e nove reais e 

setenta e dois centavos).

Diante de todo o exposto, dá-se parcial 

provimento ao recurso apenas para alterar o valor da 

condenação por danos materiais, fixado o ressarcimento 

em R$357,15 (trezentos e cinquenta e sete reais e quinze 

centavos), corrigido o valor da data do pagamento (fls. 

39) e acrescido de juros desde a citação.

Tendo em conta a mínima sucumbência do 

autor, não se justifica a alteração da distribuição dos 

encargos dela decorrentes, que ficam mantidos nos termos 

da respeitável sentença.

ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA

Relatora
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