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Registro: 2017.0000081359

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001417-05.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante THIAGO 
PINHEIRO GAVA (JUSTIÇA GRATUITA) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), 
são apelados AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e 
UNITED AIR LINES INC.

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 ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE 
OLIVEIRA (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.

Nelson Jorge Júnior
relator

Assinatura Eletrônica
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--  voto n. 12248 --  

Apelação Cível n. 1001417-05.2015.8.26.0047

Apelante: Thiago Pinheiro Gava 

Apelada: Aerovias Del Continenti Americano S.A  Avianca

Comarca: Assis (1ª Vara Cível)

Juiz de Direito sentenciante: Mônica Tucunduva Spera Manfio

DANO MORAL
 Atraso considerável em voo internacional  Posterior 

cancelamento  Decolagem realizada 18 horas depois  Aflição e 
desconfortos causados ao passageiro  Dever de indenizar  
Caracterização: 

 O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, 
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador 
opera-se por força do simples fato da sua violação em virtude do 
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo 
passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de 
Justiça. 

DANO MORAL
 Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito  

Enriquecimento indevido da parte prejudicada  Impossibilidade 
 Razoabilidade do quantum indenizatório:

 A fixação de indenização por danos morais deve servir como 
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade 
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da 
parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO. 

Vistos, etc.

Cuida-se de recurso de apelação interposto 

da respeitável sentença a fls. 412/418, que julgou procedente o pedido 

formulado na ação indenizatória ajuizada por Thiago Pinheiro Gava, 

representado por sua genitora Fabiane Affonso Pinheiro, contra Aerovias 
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Del Continenti Americano S.A - Avianca, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Em razão da sucumbência, o réu foi 

condenado ao pagamento dos consectários de sucumbência e dos 

honorários advocatícios de R$ 1.500,00. 

Dessa respeitável sentença o autor interpôs 

o presente recurso de apelação, para buscar a majoração do valor 

arbitrado a título de danos morais, afirmando ter passador por vários 

dissabores em razão do cancelamento da viagem e do extravio da sua 

bagagem. 

Explicou ter adquirido passagem de volta 

para o Brasil, marcada para o dia 09/01/2014. O primeiro voo foi 

cancelado depois de ter realizado o check-in e, despachado sua respectiva 

bagagem, que foi extraviada.

Em seguida, recebeu informação de que o 

embarque seria realizado 6 horas depois, por volta das 21h, sem receber 

nenhuma contrapartida de alimentação e acomodação enquanto 

aguardava.  

Enquanto esperava pela decolagem, recebeu 

nova informação, remarcando o voo para o dia seguinte, em 10/01/2014, 

às 09h30min, não tendo recebido alimentação, nem local adequado para 

se hospedar, este inclusive custeado às suas custas.

 

Só conseguiu decolar neste último voo, que 

ainda teve atraso na saída da aeronave por mais de 2 horas, e com todos 

os contratempos mencionados neste episódio, houve uma diferença de 18 

horas daquele inicialmente previsto. 
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Busca daí a majoração dos danos morais 

para que seja a companhia aérea ré condenada ao pagamento de R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Sem resposta ao recurso, os autos foram à 

D. Procuradoria Geral de Justiça, que deu seu r. parecer pelo provimento, 

sugerindo a indenização no valor requerido nas razões recursais.  

É o relatório.

 

I. O recurso merece provimento.

Cuida-se de ação de indenização por danos 

morais, em que o autor alega ter adquirido passagem aérea marcada para 

o dia 09/01/2014, às 15h36min, cujo destino final era o Aeroporto 

Internacional de Guarulhos.

Afirma que, após já ter realizado o check-in e o embarque, seu voo 

fora cancelado, pela segunda vez, depois de ter aguardado por 

aproximadamente 6 horas, sendo remarcado para o dia seguinte, razão 

pela qual precisou arcar com os gastos de transporte, alimentação e 

hospedagem. 

No entanto, somente nesta terceira 

oportunidade, no dia 10/01/2014, é que conseguiu embarcar, no voo 

UA1757 da United Airlines, tendo este atrasado ainda por mais de 2 horas 

antes da decolagem, ressaltando que todos os contratempos somados 

correspondem ao atraso total de aproximadamente 18 horas.  

Sem prejuízo do exposto, a representante 

legal do autor ainda teve que instaurar procedimento no Departamento de 
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Bagagens da ré United Airlines, em razão do extravio de uma das 

bagagens no dia 11 de janeiro de 2014. 

II. Destaca-se que, no caso, há relação 

tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n. 

8.078/1990. 

A responsabilidade da companhia de 

transporte aéreo pela reparação de eventuais danos suportados por seus 

passageiros independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o 

defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, 

conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

E manifestado o vício na prestação do 

serviço, haja vista ter restado incontroverso o atraso de 18 horas na 

decolagem. 

Restou confirmado pela prova mais coligida, 

que o referido voo foi cancelado, horas depois de o autor já haver realizado 

o check-in e quando realizou o embarque, tendo aguardado por 6 horas, 

recebeu nova informação de que aquele voo também fora cancelado e 

remarcado para o dia seguinte. 

Ou seja, é dado não somente pela 

magnitude daquele evento, que a companhia aérea requerida não 

demonstrou em nenhum momento ter oferecido alguma assistência ao 

autor, e ao que consta, não veio prova de que tivesse providenciado 

hospedagem ou pago meio de transporte para retornar a local seguro.

Enfim, a companhia aérea apelada incorreu 

nas mencionadas falhas da prestação dos serviços que lhe competiam, 
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quer por não ter decolado no horário programado e ter dado causa ao 

extravio da bagagem, quer por ter deixado de prestar a assistência 

necessária ao seu passageiro. 

Logo, aquele que comete falhas deste jaez 

deve ser responsabilizado pelos danos experimentados ao consumidor. 

 

Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. 
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. 
DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA 
FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. 
VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO 
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

1. O dano moral decorrente de atraso de voo, 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.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL 
DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o 
acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o 
enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com 
moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo 
cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, 
fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste 
feito.

4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz 
de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 
próprios fundamentos.
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5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o 

montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação 

indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e 

tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de 

repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e 

prejudique outrem. 

Então, cabe ao magistrado, quando da 

fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma 

vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.  

Bem por isso, nesse particular, o recurso de 

apelação interposto pelo autor merece ser acolhido, para que, no presente 

caso, à vista de suas circunstâncias, seja reparado pelo dano moral 

sofrido no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum que se 

mostra adequado à necessária e digna compensação dos prejuízos 

experimentados.

Tal montante deverá ser atualizado desde a 

data de seu arbitramento, nos termos do que enuncia a Súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça 2, mediante a aplicação da tabela prática de 

cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe o artigo 240, do 

novo Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 405, do 

Código Civil.

1 AGRG no AG n° 1410645/BA  Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino  3ª Turma 
do STJ  DJE 07/11/2011.
2 Diz a Súmula n. 362/STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 
incide desde a data do arbitramento.
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Em razão da sucumbência recursal, levando-

se em conta o trabalho desenvolvido e a complexidade, agora com o 

provimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios arbitrados 

para R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, ambos do novo do 

Código de Processo Civil.

III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se 

provimento ao recurso para condenar a empresa aérea apelada a pagar 

ao autor apelante, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).3.

Nelson Jorge Junior

--  Relator  --

3 Art. 240 NCPC:  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o 
disposto nosarts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
 Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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