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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1048511-18.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
JEFERSON NOVELLI DE OLIVEIRA, é apelado DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que 
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER 
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E CÉSAR 
PEIXOTO.

São Paulo, 4 de maio de 2016

Flávio Cunha da Silva
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1048511-18.2014.8.26.0100 – PROCESSO DIGITAL
Comarca: São Paulo
Apelante: Jeferson Novelli de Oliveira
Apelada(s): Deutche Lufthansa AG
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Renato Acácio de Azevedo Borsanelli

Voto nº 30068

APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano moral e 
material. Transporte aéreo internacional. Atraso de oito 
horas no embarque. Decisão de improcedência.
Nexo causal e responsabilidade do prestador de serviço. 
Aplicação do CDC. Dano moral in re ipsa. Cabimento 
de indenização. Fixação em R$ 7.000,00. Reforma da 
decisão.
Indenização por danos materiais. Descabimento frente à 
prestação do serviço. Desprovido.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação interposta (fls. 80/86) em ação indenizatória por 

danos materiais e morais em razão de contrato de transporte aéreo internacional, 

julgada improcedente pela r. sentença de fls. 74/75. O autor foi condenado a arcar 

com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrado em 20% do valor da 

causa, corrigidos desde o ajuizamento conforme Tabela deste Tribunal.

No apelo foi pleiteada fixação de verba indenizatória por danos material 

e moral frente ao atraso de mais de oito horas no embarque por problemas técnicos 

na aeronave, bem como pela ausência de acomodações, aguardando o recorrente 

incomunicável na sala de embarque por todo o período.

Recebido o recurso em ambos os efeitos (fls. 88) foram apresentadas 

contrarrazões (fls. 90/98).

Valor da causa em 19/05//2014: R$ 12.000,00 (fls. 12).

É o relatório.

O autor comprou passagens aéreas de ida e volta, São Paulo  Munique, 

com embarque no dia 15/02/2014 às 17:30 (fls. 21/22). Na sala de embarque foi 

informado de problemas técnicos na aeronave, devendo aguardar chamada. Seu voo 

teria decolado apenas oito horas depois, as 2:00 do dia 16/02/14.

Já a recorrida, em sua contestação, reconheceu atraso, porém de sete 

horas, e informou que decorreu de “atraso na partida no aeroporto anterior, que 

impediu a decolagem no horário marcado.” (fls. 27).
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Assim, incontroverso o atraso de sete horas.

Primeiramente, no tocante ao pleito de indenização por danos materiais 

(R$ 3.376,35), equivalentes ao reembolso das passagens aéreas, não vislumbro 

cabimento, uma vez que a ré prestou o serviço contratado, ainda que com atraso 

demasiado.

Nesse passo, segue julgado:

“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - AUSÊNCIA DE 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - 

VALOR QUE DEVE SER ARBITRADO DENTRO DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DANOS MATERIAIS - 

PASSAGEM AÉREA UTILIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO - 

DESPESAS REALIZADAS DURANTE A ESPERA NO AEROPORTO - 

PERTINÊNCIA DO REEMBOLSO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 

APELO DOS AUTORES IMPROVIDO.” (Apelação nº 1009553-36.2014.8.26.0011, 

Relator(a): Antonio Luiz Tavares de Almeida; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 

11ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/03/2016; Data de registro: 

11/03/2016)  grifo nosso

Já no tocante à indenização por danos morais, melhor sorte assiste ao 

recorrente.

Compulsando os autos, nota-se, além do admitido atraso de sete horas, 

ausência de documento comprobatório da natureza do demasiado atraso, 

eventualmente excludente de responsabilidade, bem como do alegado auxílio quanto 

à acomodação ao recorrente.

Assim, considera-se verídica a informação prestada ao consumidor de 

problemas na aeronave, que não exime a companhia aérea da responsabilidade pelo 

atraso do voo, uma vez que a imprevisibilidade do surgimento de problemas 

técnicos na aeronave antes da decolagem é inerente à atividade empresarial 

desenvolvida pela ré. Assim, sua responsabilidade civil é de natureza objetiva em 

razão do risco de sua atividade. 

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 
ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de 
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força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 
transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a 
responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. 
2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do 
quantum indenizatório em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o 
valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por 
novos fundamentos.' (AgRg no Ag 1310356/RJ - Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA - T4 - QUARTA TURMA - DJe 04/05/2011)

Por outro lado, ainda que assim não fosse, neste contexto, somente o 

fortuito externo (ou força maior) autorizaria a exclusão da responsabilidade civil. 

Todavia, para tal exoneração se faz necessário que o fato causador do atraso não 

tenha nenhuma relação de conexidade com o meio ou o organismo, ou seja, nas 

palavras de Agostinho Alvim: “A força maior, portanto, é o fato externo que não se 

liga à pessoa ou à empresa por nenhum laço de conexidade.” (Da Inexecução das 

Obrigações e suas Consequências, Editora Jurídica e Universitária Ltda., 1965, 3ª. 

edição, página 316).

Dessa forma, no caso em tela, não comprovado motivo excludente de 

responsabilidade da recorrida, de rigor sua responsabilidade.

Ademais, notória a má-prestação de serviço, em violação ao art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, ao contrário do 

alegado pela recorrida, frente à relação contratual de consumo entre as partes, 

conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da prevalência do Código 
de Defesa do Consumidor em detrimento das convenções internacionais, podendo a 
indenização ser estabelecida consoante a apreciação do magistrado no tocante aos 
fatos acontecidos (cf. AgRg no Ag 1.410.672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 
24/8/2011; REsp 786.609/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJe 
28/10/2008, e EREsp 269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 17/6/2002).

2. (...)
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 659.043/RJ, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/06/2015, DJe 04/08/2015)  grifo nosso

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
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ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DAS REGRAS DA CONVENÇÃO DE 
VARSÓVIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. 
CONDENAÇÃO EM FRANCO POINCARÉ - CONVERSÃO PARA DES - 
POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A responsabilidade civil 
por atraso de vôo internacional deve ser apurada a luz do Código de Defesa do 
Consumidor, não se restringindo as situações descritas na Convenção de Varsóvia, 
eis que aquele, traz em seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é 
amplamente indenizável. 2. O dano moral decorrente de atraso de vôo, prescinde de 
prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por 
força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos 
transtornos suportados pelo passageiro. 3 - Não obstante o texto Constitucional 
assegurar indenização por dano moral sem restrições quantitativas e do Código de 
Defesa do Consumidor garantir a indenização plena dos danos causados pelo mau 
funcionamento dos serviços em relação ao consumo, o pedido da parte autora 
limita a indenização ao equivalente a 5.000 francos poincaré, cujos precedentes 
desta Egrégia Corte determinam a sua conversão para 332 DES (Direito Especial 
de Saque). 4 - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 
299532/SP - Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO - T4 - QUARTA 
TURMA - DJe 23/11/2009) 

Por outro lado, o dano moral, nas hipóteses de atraso e de cancelamento 

de voo, é presumido (in re ipsa), dispensando a prova de sua efetiva ocorrência. 

Assim, para o reconhecimento da indenização, basta a prova do fato gerador da 

lesão. Ademais, no caso em tela, evidente o desrespeito ao consumidor submetido à 

situação desgastante, bem como de angústia e desconforto psicológico.

Vale destacar, ainda, que a recorrida não logrou comprovar eventual 

assistência mediante fornecimento de alimentação ou acomodação, bem como que 

agiu pronta e rapidamente a fim de evitar maiores transtornos, de modo a influir na 

fixação da indenização. 

Quanto à sua valoração, nota-se que tem como parâmetros as funções 

ressarcitória e punitiva da reparação, bem como a repercussão do dano, a 

possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de 

fonte de enriquecimento. 

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem como demais 

elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, a gravidade do ato e a 

exclusiva responsabilidade da ré a fim de compensar os danos decorrentes da sua 

conduta ilícita o valor pleiteado (R$ 12.000,00) mostra-se excessivo. Assim, fixo a 

verba indenizatória em R$ 7.000,00, razoável ao equacionamento da relação jurídica 
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de direito material, coadunando com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.

Sobre tal valor incidirá correção monetária a partir deste arbitramento 

e juros de mora de 1% ao mês a partir citação, por se tratar de relação contratual, 

devendo a recorrida arcar com ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 

R$ 1.500,00, que remunera dignamente o labor realizado sem caracterizar 

enriquecimento sem causa, além das custas e despesas processuais, já que o autor 

decaiu na menor parte dos seus pedidos.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

          FLÁVIO CUNHA DA SILVA
                                   Relator
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