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Registro: 2018.0000027929

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1012427-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados CLAUDIA REGINA AMORIN 
PARENTES e ANA ROSA AMORIM.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram 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 sem voto), CAUDURO PADIN E ANA DE LOURDES 
COUTINHO SILVA DA FONSECA.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Nelson Jorge Júnior
relator

Assinatura Eletrônica
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--  voto n. 14530 --  

Apelação Cível n. 1012427-13.2017.8.26.0100

Apelante: LUFTHANSA  DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Apelada: CLAUDIA REGINA AMORIM PARENTES E OUTRO

Comarca: (15ª Vara Cível do Foro Central) - Capital

Juiz de Direito sentenciante: Fernando Antonio Tasso

DANO MORAL
 Atraso considerável em voo internacional  Perda de Conexão  

Chegada no destino final com 12 horas de atraso  Falta de 
assistência - Aflição e desconfortos causados ao passageiro  
Dano moral in re ipsa  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, “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação 
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados 
pelo passageiro, conforme 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.

 Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização 
por danos morais deve ser mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

da respeitável sentença a fls. 105/107, que julgou   PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por 

CLAUDIA REGINA AMORIN PARENTES E OUTRO contra LUFTHANSA  
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG, para CONDENAR  a requerida no 

pagamento à autora a indenização por danos morais no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de 

Justiça e acrescidos de juros legais desde a data do atraso, até a data do 

efetivo pagamento. Em virtude da sucumbência mínima da autora, 

condenou a requerida no pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios devidos à parte adversa arbitrados em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do novo Código de 

Processo Civil.

Dessa respeitável sentença a companhia 

aérea ré interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o 

adiamento de voo ocorreu em função de problemas técnicos na aeronave, 

que tiveram que ser sanados antes da decolagem para garantir a 

segurança dos passageiros. Aduz ter providenciado assistência necessária 

como hospedagem, transporte do aeroporto ao hotel e acomodação em 

outro voo. Argumentou ter cumprido a Resolução 141 de 2010 da ANAC .

Destaca que inexistindo qualquer ato lesivo 

praticado pela apelante, não há como imputar-lhe responsabilidade pelo 

ocorrido. Nesse sentido, acrescenta que não houve danos morais a serem 

ressarcidos, e, no máximo, houve mero aborrecimento suportado pelos 

autores o que não enseja reparação. Subsidiariamente, requer seja revisto 

o valor da condenação, para que seja fixada sem ultrapassar o limite do 

razoável, sob pena de possibilitar enriquecimento sem causa da parte 

contrária. 

Pretende, por fim, seja aplicada a 

Convenção de Montreal, em detrimento do Código de Defesa do 

Consumidor, com base no Recurso Extraordinário n. 636331, do Supremo 

Tribunal Federal, aplicando-se o teto nele estabelecido caso mantida a 

indenização.
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O recurso é tempestivo e bem preparado (fls. 

110/128). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito 

suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas 

previstas no art. 1.012, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Em resposta ao apelo (fls.132/141), os 

autores apelados pugnam pela manutenção do decisum por seus próprios 

fundamentos.

É o relatório.

I.  Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada por Claudia Regina Amorin Parentes e 

outro contra Lufthansa  Deutsche Lufthansa AG, narrando que na 

viagem de volta da cidade de Porto/Portugal para São Paulo/Brasil, no dia 

18.08.2016, com conexão na cidade de Frankfurt/Alemanha, o voo da 

conexão teve atraso de 12 horas, em função de problemas técnicos na 

aeronave. Alegam que com isso perderam o voo que tinham comprado da 

empresa aérea TAM para a cidade de Uberlândia e foram obrigadas a 

comprar outro voo, agora da empresa aérea GOL, no valor de R$ 2.184,74, 

para o referido destino.  Assim, ajuizaram a presente ação contra a 

companhia aérea com o intuito de serem reparadas pelos danos morais no 

valor de R$ 20.000,00, e pelos materiais sofridos em função da compra da 

passagem da companhia aérea GOL.

Após a apresentação de contestação pela 

empresa ré, que se fundamenta na ocorrência de fortuito externo, qual 

seja, falhas técnicas ocorridas na aeronave, o que afastaria sua 

responsabilidade por ter agido de forma correta, primando pela segurança 

de seus passageiros; alega ter oferecido hospedagem e transporte. o MM. 

Juiz decidiu julgar parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao 
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pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 

afastando o dano material em virtude de não ter havido prova de que 

perderam o voo da empresa TAM, motivo pelo qual o recurso de apelação 

da ré que pretende somente seja afastada a condenação por dano moral e 

subsidiariamente, revisto esse valor, não merece ser provido.

Inicialmente, destaca-se que o Supremo 

Tribunal Federal apreciando o tema 210 da Repercussão Geral, no RE 

636331-RJ, julgado em 25.05.2017, e publicado em 13.11.2017, de 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "Nos termos do 

art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

No entanto, tal limitação é atinente tão só 

ao dano material sofrido pelos passageiros com relação ao extravio de 

bagagem, conforme constou expressamente de seu voto, cujo trecho segue 

transcrito: “Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do 

limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais 

acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações 

por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais”. (grifos nossos).

Nesse sentido, manteve-se a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor para os pedidos relacionados aos danos 

morais. 

E no particular, a sentença afastou o dano 

material pretendido pelos autores e condenou a companhia aérea ré ao 

pagamento de danos morais apenas. E tendo em vista que somente a ré 

recorreu e pretende o afastamento do dano moral, a análise da questão 
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será feita sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 

Dito isso, verifica-se haver relação 

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

8.078/1990. Dessa forma, a responsabilidade da companhia de transporte 

aéreo pela reparação de eventuais danos morais 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. 

É manifesto o vício na prestação do serviço, 

haja vista ter restado incontroverso que houve o atraso de mais 12 horas 

na decolagem do voo de conexão que sairia da cidade de Frankfurt para o 

aeroporto de Guarulhos. 

Na peça de defesa, a ré justifica o atraso em 

razão de problemas técnicos da aeronave, sendo que tais problemas 

tiveram que ser sanados antes da decolagem, atuando de forma a 

minimizar os problemas narrados, pois “teria providenciando toda 

assistência necessária como hospedagem, transporte do aeroporto ao hotel, 

e reacomodação em outro voo”  fls. 37, e, portanto, isso excluiria sua 

responsabilidade.

No entanto, essa frágil alegação de que não 

caberia responsabilidade a respeito do ocorrido não se sustenta, tendo em 

vista que cabe à companhia aérea primar pela manutenção das suas 

aeronaves fornecendo aos passageiros o transporte em perfeitas condições, 

com segurança, na data e hora marcadas para o voo. Não se trata de caso 

fortuito, inesperado, mas sim de falta de manutenção devida dos seus 

equipamentos, traduzindo-se como evidente falha na prestação de seus 

serviços.
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Não fosse isso o bastante, a companhia aérea 

requerida não demonstrou em nenhum momento ter oferecido alguma 

assistência à autora e aos demais passageiros do referido voo, e esse ônus 

lhe competia conforme o artigo 373, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”, e o artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão 

no ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o autor, 

conforme no caso retratado, porque aqui se verifica uma relação de 

consumo.

 Isso porque não veio prova de que a 

empresa de transporte aéreo tivesse providenciado transporte, 

hospedagem e alimentação, embora tenha alegado isso em contestação e 

repetido em sede de apelo, descumprindo, portanto, o que dispõe a 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, no artigo 14, da Resolução nº 

141, de 9 de março de 2010:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento 

ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em 

satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de 

modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do 

horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de 

comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação 

adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação 

em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.”



8
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Enfim, não há dúvidas de que a companhia 

aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competia, quer por não 

ter decolado no horário programado, quer por ter deixado de prestar a 

assistência necessária a seus passageiros. Logo, a empresa apelante deve 

ser responsabilizada pelos danos experimentados pelos autores.

 

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.

Com relação ao arbitramento do montante 

do dano moral, 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. Logo, 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.  

Por conseguinte, o recurso interposto pela 

companhia aérea não comporta provimento, porque ficou demonstrado o 

dano moral sofrido em decorrência do atraso no voo em questão, o que 

obrigaram os autores a chegarem ao destino final com atraso de 12 (doze) 

horas, sem ter recebido a infraestrutura necessária da empresa área 

durante a longa espera, como hospedagem, transporte e alimentação, o 

que agravou ainda mais essa situação que já era extremamente 

desgastante para elas.

 E dessa maneira, o valor fixado na sentença 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado à necessária 

compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar 

dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas 

semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito 

de quem quer que seja. 

II. Considerando-se a interposição de 

recurso, tirado de sentença proferida quando já se encontrava em vigor o 

1 AGRG no AG n° 1410645/BA  Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino  3ª Turma 
do STJ  DJE 07/11/2011.
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novo Código de Processo Civil, surge a necessidade de aplicação dos 

honorários de sucumbência recursal, previstos no § 11º do artigo 85 do 

Código mencionado.

Com efeito, por esse dispositivo: “O tribunal, 

ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em 

conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, 

conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no 

cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase 

de conhecimento”. 

Em se tratando de recurso não provido, é 

devida a majoração dos honorários do advogado da parte apelada, diante 

da necessidade de nova atuação, consistente na apresentação de resposta 

ao recurso. Essa majoração, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau, 

não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20%, e deverá considerar 

os parâmetros insculpidos nos incisos do § 2º, do art. 85, do novo Código 

de Processo Civil. 

Ora, fixados os honorários em favor do 

patrono das autoras, em primeiro grau, em 10% sobre o valor da 

condenação, tem-se como razoável a majoração da verba em mais 5% 

(cinco por cento), a fim de bem cumprir o quanto previsto na lei, 

remunerando dignamente o patrono da parte que venceu também no 

âmbito do recurso, sem se tornar espécie de pena à parte vencida. 

Ressalte-se que nada do quanto ora fixado 

com relação aos honorários da parte apelada pode ser entendido como 

“reformatio in pejus”, por se tratar de mera aplicação da lei, necessária na 

espécie, pois proferida a sentença e interposto o recurso já sob a vigência 

do atual diploma processual.
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III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso. 

Majora-se a verba honorária advocatícia 

devida ao patrono das apeladas, diante do não provimento do recurso, 

para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com fulcro no 

art. 85, §§ 2º e 11º, do novo Código de Processo Civil, ressalvado a 

gratuidade, se o caso.

Nelson Jorge Júnior

-- Relator --
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