
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000921000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007496-62.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 
TULIO MIGUEL DE ABREU, é apelada SOUTH AFRICAN AIRWAYS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores ROQUE ANTONIO 
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO E 
HELIO FARIA.

São Paulo, 14 de dezembro de 2016.

Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO 33411 

APELAÇÃO N° 1007496-62.2015.8.26.0576

RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE 

OLIVEIRA

JUIZ PROLATOR : ADILSON ARAKI RIBEIRO

APELANTE : TULIO MIGUEL DE ABREU

APELADA : SOUTH AFRICAN AIRWAYS

COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECURSO  Apelação  Transporte aéreo internacional  
Cancelamento e atraso em voos  “Ação ordinária de indenização 
por danos morais”  Insurgência contra a r. sentença que julgou 
improcedente a demanda  Admissibilidade parcial  
Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de 14 
(quatorze) horas nos voos internacionais  Companhia aérea que 
responde pelos serviços deficientemente prestados, ainda que 
tenha providenciado acomodação em hotel  Aplicação dos artigos 
737 do CC e 14 “caput” do CDC - Dano moral configurado - 
“Quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
para o caso concreto  Honorários advocatícios arbitrados em 20% 
(vinte por cento), sobre o valor da condenação  Inteligência do 
artigo 85 §§ 2º e 11 do NCPC - Sentença reformada - Recurso 
parcialmente provido.

 

1) Cuida-se de “ação ordinária de indenização por danos 

morais” (folhas 01/14), julgada improcedente (folhas 95/97), cujo relatório fica 

adotado.

A apelação é de TULIO MIGUEL DE ABREU (folhas 

100/124).

Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, 

sob o fundamento de que deixou de observar a legislação aplicável, impondo 
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prejuízo patrimonial e processual ao apelante.

Aduz que a relação jurídica existente entre as partes está 

regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, e que por tratar-se 

de contrato tipicamente de resultado, deve ser executado na forma e tempo 

previstos, conforme artigo 737 do Código Civil.

Alega que houve falha na prestação dos serviços da apelada, 

ante o atraso dos voos, falta de informações precisas e de atendimento digno ao 

passageiro, que permaneceu por longo tempo no aeroporto, ensejando o direito a 

reparação pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do 

artigo 14 do CDC.

Afirma que os danos morais caracterizam-se pelo desgaste 

físico e psíquico anormal enfrentado pelo consumidor, que devem ser reparados 

na exata proporção em que foram sofridos (art. 11 CC e art. 5º, X, da CRFB), 

vedada qualquer limitação contratual ou legal (art. 25 do CDC).

Diz que a alteração unilateral do contrato de transporte 

celebrado, sem qualquer comunicação prévia, viola o direito básico à informação 

clara e adequada, prevista no artigo 6º, inciso III, do CDC, frustrando a legítima 

expectativa do consumidor quanto ao resultado, conforme artigo 4º, inciso III, do 

mesmo Diploma Legal.

Salienta que os transtornos sofridos ultrapassam o mero 

aborrecimento, e prescindem de comprovação, configurando dano moral “in re 

ipsa”, que não pode ser afastado por caracterização de caso fortuito ou força 

maior, pois a necessidade de manutenção da aeronave faz parte do próprio risco 

da atividade desenvolvida pela apelada.

Por fim, sustenta que o valor a ser arbitrado a título de danos 

morais não pode ser irrisório, devendo atender o caráter punitivo e 

compensatório, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono às suas 

teses.

O Ilustre representante do Ministério Público tomou ciência do 

recurso e pediu nova vista após o decurso do prazo para contrarrazões (folhas 

131).
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A apelada apresentou contrarrazões (folhas 134/144).

O Ilustre representante do Ministério Público opinou pelo 

improvimento do apelo (folhas 148/150).

Observado que as contrarrazões de apelação foram 

subscritas por advogado que não possui instrumento de mandato outorgado nos 

autos, foi determinada a regularização da representação processual da apelada. 

E as partes foram intimadas para eventual oposição ao julgamento virtual (folhas 

152/153).

Em atendimento ao determinado, a apelada informou que não 

se opõe ao julgamento virtual (folhas 154) e juntou cópia da procuração, atos 

constitutivos e substabelecimento (folhas 155/183). Todavia não ocorreu 

manifestação do apelante acerca do julgamento virtual, conforme certidão de 

folhas 184.

Recurso regularmente processado e preparado (folhas 

125/126).

É o relatório.

2) A análise dos autos revela que o apelante ajuizou “ação 

ordinária de indenização por danos morais” (folhas 01/14), sob o argumento de 

que o voo internacional de volta entre Hong Kong e Johannesburg foi cancelado, 

sem qualquer justificativa, sendo que após horas de espera, o apelante, menor 

impúbere, e seus genitores foram encaminhados para um hotel lotado, onde 

tiveram que enfrentar longa fila de espera e que horas após conseguirem 

ingressar no hotel, foram obrigados a retornar ao aeroporto para prosseguir 

viagem, mas que devido ao atraso perderam o voo de conexão para São Paulo, 

razão pela qual teve que esperar por mais algumas horas, chegando ao seu 

destino com 14 (quatorze) horas de atraso, conforme canhoto das passagens 

aéreas em folhas 19.

Houve contestação (folhas 37/46) e réplica (folhas 63/78).

Após manifestação do Ilustre representante do Ministério 

Público, opinando pela improcedência da ação (folhas 92/94), sobreveio a r. 

sentença (folhas 95/97), que julgou improcedente a demanda, por constatar que 

os transtornos sofridos pelo apelante não configuram dano moral.
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Daí a irresignação do apelante, que comporta parcial 

provimento.

Inicialmente, é oportuno observar que, não restam dúvidas de 

que ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, posto que a apelada é fornecedora dos serviços contratados pelo 

apelante, na qualidade de consumidor final.

No caso vertente, não se estabeleceu controvérsia sobre o 

contrato de transporte aéreo internacional de passageiros, firmado entre as 

partes, bem como quanto ao cancelamento de voo que ocasionou atraso de 14 

(quatorze) horas nos voos de retorno à origem, tendo a apelada oferecido 

acomodação ao apelante e seus genitores em hotel.

Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e 

itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de 

força maior.”

E o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

prevê que:

“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. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Dessa forma, respeitado o entendimento do nobre magistrado 

de primeiro grau, o cancelamento do voo que ensejou atraso de 14 (quatorze) 

horas, configura falha na prestação dos serviços, passível de reparação, ainda 

que o fornecedor tenha tentado amenizar o transtorno.

Isso porque, embora a apelada tenha alegado que o atraso 

decorreu de problemas técnicos com a aeronave, ocorrendo excludente de 

responsabilidade civil do caso fortuito/força maior, o E. STJ já decidiu que: “A 
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ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipóteses de 

caso fortuito ou de força maior” (AgRg no Ag 442487/RJ - Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, j. 25/09/2006).

Assim, tendo em vista que a responsabilidade da apelada é 

objetiva, nos termos do artigo 14 “caput” do CDC, não é possível aplicar a 

excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, até porque 

manter as aeronaves em perfeito estado de funcionamento é dever da apelada, 

sendo que o tempo gasto para a realização das manutenções constantes e 

periódicas das aeronaves deve ser previsto com antecedência e bem 

administrado pela companhia aérea, que não pode se eximir da responsabilidade 

pelos danos causados, em razão do atraso de 14 (quatorze) horas.

Ademais, os transtornos advindos da falha na prestação do 

serviço ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos, configurando 

efetivo dano moral “in re ipsa”, que não pode ser afastado pelo fato de a apelada 

ter providenciado acomodação do apelante e seus genitores em hotel, pois além 

dessa providência constituir obrigação da apelada, prevista na Resolução nº 

141/2010 da ANAC, a mesma é capaz de apenas amenizar os danos decorrentes 

do atraso.

É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de interesse 

não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no 

dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano 

moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o 

complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito 

constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara 

qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da 

privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido 

juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, 

pág. 72).

Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva do 

transportador aéreo, com fulcro na teoria do risco profissional, restando 

configurado o dever de indenizar o apelante pelos danos decorrentes do atraso 

de 14 (quatorze) horas.
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Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:

“Apelação Cível. Transporte aéreo. Ação de reparação por 

danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. 

Cancelamento e atraso de voo. Falha na prestação de serviço. Demora de mais 

de 15 horas para realocar ao autor em outro voo. Assistência material que, 

embora prestada, apenas amenizou os transtornos, não apagando o dever de 

indenizar pelos demais danos sofridos. Responsabilidade objetiva da companhia 

aérea por danos causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano 

moral configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório. 

Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material consistente no 

valor gasto com a compra de nova passagem, em virtude da perda de conexão 

aérea. Condenações não extensíveis à outra companhia aérea, responsável pelo 

voo doméstico, por não se verificar, na hipótese, a atuação em cadeia de 

fornecimento. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (AP 

1013357-18.2015.8.26.0224, Relator Des. Hélio Nogueira, Órgão julgador: 22ª 

Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/10/2016).

“Ação de indenização por danos materiais e morais  

Transporte aéreo internacional  Atraso do voo por problemas mecânicos em 

aeronave  Embarque em data posterior à programada  Acomodação dos 

apelados providenciada pela ré  Danos materiais não comprovados e danos 

morais reconhecidos  Pretensão da ré de afastamento da indenização ou 

minoração  Redução cabível no caso concreto  Recurso parcialmente provido.” 

(AP 1015565-56.2015.8.26.0003, Relator Des. Maurício Pessoa, Órgão julgador: 

14ª Câmara de Direito Privado TJSP, J. 19/10/2016).

Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há 

de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o 

sofrimento do apelante, bem como a intensidade do sofrimento; gravidade da 

ofensa; repercussão da ofensa; intensidade do dolo; situação econômica da 

apelada e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas.

Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da 

razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um 

enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte 
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econômico das partes.

Portanto, considerando o grau de culpa da apelada (que 

tentou amenizar o dano), o porte econômico das partes, a gravidade do evento 

(que ensejou longas horas de espera e transtornos ao apelante, menor 

impúbere), assim como os critérios de prudência e razoabilidade, o “quantum” 

indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que está 

em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a 

ofensora a repetir o ato, devendo ser atualizada à partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), de acordo com a tabela prática fornecida por este Tribunal de 

Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (artigo 405 do 

Código Civil).

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, é oportuno 

deixar anotado que, todo aquele que se propõe a prestar serviços a outrem tem o 

direito de ser remunerado de acordo com a qualidade do seu trabalho, da 

dedicação que a ele ofereceu e conforme o tempo utilizado para a execução da 

tarefa. Assim a cada espécie de trabalho corresponde a uma determinada 

remuneração. 

Dentro dessa perspectiva, os honorários advocatícios do 

patrono do apelante devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do NCPC.

Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da 

lavra do eminente magistrado, Doutor ADILSON ARAKI RIBEIRO, para julgar 

parcialmente procedente a ação, e condenar a empresa apelada ao pagamento 

de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

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

São Paulo, 14 de dezembro de 2016.

                          ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
                       Relator
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