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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1066224-35.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMERICAN 
AIRLINES INCORPORATION, é apelado BRUNNO LUZ MOREIRA.

ACORDAM, em 11ª 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 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL 
DESINANO.

São Paulo, 24 de maio de 2018

WALTER FONSECA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 26.035

APELAÇÃO Nº:1066224-35.2016.8.26.0100  32ª V.C. 

APELANTE: AMERICAN AIRLINES INCORPORATION

APELADOS: BRUNNO LUZ MOREIRA

MM. JUIZ DE 1º GRAU: Fabio de Souza Pimenta

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  PARCIAL 

PROCEDÊNCIA  PERMANÊNCIA POR HORAS EM 

AEROPORTO ALÉM DO PREVISTO SEM TER SIDO 

PRESTADA ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO PASSAGEIRO 

PELA EMPRESA AÉREA  DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REFORMA  

DESCABIMENTO  Embora inegável que o atraso de mais de 24 

horas na decolagem de avião ocorreu em virtude de fenômeno 

natural (congelamento das asas), não se desincumbiu a companhia 

aérea do ônus que lhe cabia de afastar a assertiva do autor no feito 

de que não lhe foi prestada assistência adequada pela ré no 

episódio, restando incontroverso não ter sido oferecido ao autor 

hospedagem, alimentação e demais condições necessárias no 

período em que o requerente permaneceu no aeroporto local 

aguardando o voo de retorno ao Brasil  Danos morais 

caracterizados. Fundamentos da sentença adotados nos termos do 

art. 252 do Regimento Interno deste E. TJ-SP. Sentença mantida. 

Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  PARCIAL 

PROCEDÊNCIA  PERMANÊNCIA POR HORAS EM 

AEROPORTO ALÉM DO PREVISTO SEM TER SIDO 

PRESTADA ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO PASSAGEIRO 

PELA EMPRESA AÉREA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 

VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS  CABIMENTO 

 Indenização fixada em valor demasiado para compensar os 

transtornos experimentados pelo autor no episódio. Indenização 
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extrapatrimonial reduzida para R$ 10.000,00, quantia adequada ao 

caso. Recurso provido, nessa parte.

Vistos...

Ação de indenização por danos materiais e morais, 

julgada parcialmente procedente, para condenar a empresa ré 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (fls. 157/162).

Inconformada, a empresa ré interpõe recurso de 

apelação, no qual sustenta que o atraso do voo em questão 

ocorreu por motivo de força maior, consistente em más 

condições climáticas da cidade de embarque, circunstância 

que se constituiu em causa de excludente de responsabilidade 

da companhia aérea, bem como afirma que prestou toda a 

assistência devida ao autor, asserindo inexistir falha na 

prestação de serviços oferecida ao apelado. Defende, ainda, 

por se tratar de caso que envolve transporte aéreo, que 

devem prevalecer no caso o estipulado nas Convenções de 

Montreal e Viena, em detrimento da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, asserindo, por fim, a inexistência de 

abalo moral sofrido pelo apelado, razão pela qual requer o 

afastamento da condenação que lhe foi imputada de pagamento 

de indenização por danos morais em favor do autor, ou, de 

forma subsidiária, requer a redução do respectivo quantum 

fixado em primeiro grau (fls. 164/191). 

Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está 

pronto para julgamento.
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É o relatório.

Exceto pelo valor fixado para os danos morais, a r. 

sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e 

fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno 

deste E. Tribunal de Justiça.

Aludido dispositivo regimental estabelece que: “Nos 

recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar 

os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente 

motivada houver de mantê-la”.

Nesta Seção de Direito Privado o permissivo legal 

tem sido largamente utilizado por suas câmaras, seja para 

evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio 

constitucional da razoável duração dos processos.

Confira-se: Apelação 994.06023739-8, Rel. Des. 

ELLIOT AKEL, 1ª Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; Apelação 

994.02069946-8, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK, 1ª Câmara, 

São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 994.05106096-7, Rel. Des. 

NEVES AMORIM, 2ª Câmara, São José do Rio Preto, em 

29/06/2010; Apelação 994.04.069012-1, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO 

BEDRAN, 2ª Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; 

Apelação 990.10.031478-5, Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA, 3ª 

Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 994.05.0097355-6, 

Rel. Des. JAMES SIANO, 5ª Câmara, Barretos, em 19/05/2010; 

Apelação 994.01.0117050-8, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS 

SANTOS, 6ª Câmara, São Paulo, em 27.05.2010; Apelação 

994.04.073760-8, Rel. Des. PAULO ALCIDES, 6ª Câmara, 
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Indaiatuba, em 01/07/2010; Apelação 991.09.079089-9, Rel. 

Des. MOURA RIBEIRO, 11ª Câmara, Lins; em 20/05/2010; 

Apelação 991.09.084177-9, Rel. Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, 17ª 

Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991.00.021389-1, 

Rel. Des. PAULO ROBERTO SANTANA, 23ª Câmara, São Paulo, em 

09/06/2010; Apelação 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. 

CÉSAR LACERDA, 28ª Câmara, em 27/07/2010.

O C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado 

esse entendimento quando predominantemente reconhece “a 

viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo 

de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no 

acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de 

fundamentação no decisum” (REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. de 04/09/2007; REsp 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. de 

21.11.2005; REsp nº 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. ELIANA 

CALMON, j. 17/12/2004; e REsp 265534-DF, 4ª Turma, Rel. Min. 

FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).

A r. sentença acertadamente assentou que: “(...) 

Está incontroverso o atraso do voo de Nova Iorque a 

Viracopos, de mais de 24 horas, pois ausente impugnação 

específica da requerida em sua defesa. Dúvida há quanto à 

assistência dada pela requerida aos passageiros, dentre eles 

o autor, no período de espera entre o momento em que

o referido voo havia sido agendado e a efetiva partida da 

aeronave com a qual a viagem em questão se efetivou. Nesse 

sentido, é notória a caracterização de relação de consumo, 

tendo em vista que o autor é destinatário final de prestação 

de serviço de transporte aéreo fornecido de forma 

profissional e com o intuito de lucro pela empresa 
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requerida, que por isso tem o ônus de provar as suas 

alegações, ante à presunção de verossimilhança das alegações 

contidas na inicial, em especial por força das fotografias e 

documentos apresentadas pelo autor. Neste ponto temos que, 

ainda que o atraso tenha se dado por questões de segurança 

em razão das condições climáticas, a ré não comprovou que 

forneceu toda a assistência ao autor e demais passageiros 

(mínimo de alimentação, transporte e hospedagem), limitando-

se à juntada de documentos unilaterais sem qualquer valor 

probatório. Para comprovar sua tese defensiva, deveria ter 

juntado nestes autos documentos de recibos e de check in dos 

prestadores de serviços aos passageiros (alimentação, 

transporte e hospedagem), o que não realizou sequer de forma 

indiciária. Ainda, embora impugnadas, as fotografias 

poderiam ter sido utilizadas por outros passageiros do mesmo 

voo em outros processos que versassem sobre a mesma viagem, 

de modo que a alegação da requerida de que elas instruíram 

demandas atinentes a outros casos dependiam da juntada de 

cópias desses processo. Porém, a ré não juntou cópias dos 

processos mencionados na contestação, nos quais tais fotos 

também teriam sido utilizadas, para demonstrar que se 

referem a viagens diversas daquela que constitui a causa de 

pedir do autor. Assim, diante da relação de consumo 

estabelecida, a empresa ré tem responsabilidade civil 

objetiva, independente de culpa, pelos danos sofridos em 

decorrência do exercício de sua atividade, uma vez que tinha 

que prezar pela prestação dos serviços da maneira como 

contratados ou, em caso de impossibilidade, prestar a 

assistência mínima necessária exigível de empresas de 

aviação em favor do conforto e bem-estar dos seus 

consumidores/passageiros. Temos, portanto, no caso narrado, 

a caracterização de dano moral a ensejar indenização, visto 

que a ausência de assistência mínima pela requerida trouxe 
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ao requerente exagerado desconforto, desgaste e 

constrangimento por não ter local para passar a noite 

enquanto aguardava a realização da viagem aérea contratada 

junto à ré, além da falta de fornecimento de condições 

mínimas de alimentação e higiene durante o período do 

atraso” (fls. 160/161).

Destaca-se que, embora seja incontestável que a 

decolagem da aeronave não ocorreu no horário previsto por 

força de condições adversas climáticas, a indenização 

extrapatrimonial buscada pelo autor nos autos não se 

relaciona diretamente com referida circunstância, tendo, na 

verdade, por referência referido pedido indenizatório a 

falta de assistência da companhia aérea ré no período de 

mais de 24 horas em que o autor permaneceu aguardando o voo 

de retorno ao Brasil, não tendo produzido a empresa apelante 

qualquer prova que viesse a apoiar sua assertiva no sentido 

de ter amparado o autor no episódio, fornecendo-lhe 

alimentação adequada, hospedagem em hotel e todo tipo de 

assistência necessária até que fosse possibilitado o 

embarque de retorno do requerente, ônus do qual incumbia à 

requerida provar, uma vez que aplicável ao caso dos autos os 

ditames preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor, 

salientando-se incabível a aplicação à hipótese presente das 

Convenções de Montreal e Varsóvia, tratados internacionais 

que disciplinam o limite indenizatório para o caso de dano 

material decorrente do extravio de bagagens em voos 

internacionais, circunstância não ocorrida no caso dos 

autos. 

  

Dessa forma, era mesmo caso de condenar a empresa 

aérea ao pagamento de indenização por dano morais por todos 

os transtornos experimentados pelo apelado no episódio, que 
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em muito superaram o limite do mero aborrecimento, 

remanescendo, todavia, a apreciação da questão relativa do 

quantum indenizatório fixado pelo juiz a quo.

Pois bem. Não obstante inexistirem regras objetivas 

para a fixação da indenização por danos morais é sabido que 

o julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do 

dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a 

capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que 

a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de 

amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-

pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo 

ato ilícito.

Essa fixação, entretanto, encontra limites na 

vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.

Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso 

presente, embora reste incontroverso que o autor não obteve 

da companhia aérea a assistência que necessitava na ocasião, 

aguardando horas no aeroporto local até ser possibilitado 

seu retorno ao Brasil, a indenização fixada em primeiro 

grau, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se 

demasiada para compensar os danos morais experimentados pelo 

autor no episódio, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 

(dez mil reais), o que apresenta razoabilidade para amenizar 

os transtornos sofridos pelo apelado sem que se constitua 

enriquecimento indevido.

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 

interposto, apenas para reduzir a indenização por danos 

morais para o valor de R$ 10.000,00, mantida no mais a r. 

sentença prolatada, inclusive em relação aos ônus da 
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sucumbência. 

 

WALTER FONSECA

Relator
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