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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1057588-46.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 

AIRLINES INC., é apelado MARCEL JUZIUK HAZAN.

ACORDAM, em 11ª 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 Exmos. Desembargadores 

GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.

São Paulo, 12 de abril de 2018. 

GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 39.084

Apelação n.º 1057588-46.2017.8.26.0100

Comarca: São Paulo - 17ª Vara Cível

Apelante: United Airlines Inc. 

Apelado: Marcel Juziuk Hazan

Juiz(a) de 1ª Inst.: Adriana Brandini do Amparo

TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Cancelamento de voo por problemas 
técnicos na aeronave sem a devida assistência ao consumidor. Danos morais.  
Situação de indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento. 
Compensação fixada em valor razoável e proporcional. Recurso não provido.

Trata-se de ação de indenização oriunda de contrato de transporte aéreo 

julgada procedente pela r. sentença de fls. 91/97, de relatório adotado, que condenou a 

ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 

mora desde a citação e correção monetária desde a data da decisão, bem como ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação.

Apela a ré (fls. 100/108) afirmando que prestou toda a assistência ao 

autor em virtude do cancelamento do voo e que os danos alegados não condizem com os 

fatos narrados na inicial.

Recurso preparado (fls. 109/112) e respondido (fls. 115/120), 

manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

O recurso não está a merecer qualquer provimento.

O autor narrou na inicial que comprou passagem de Nova Iorque para 

São Paulo  para o voo do dia 12/01/2017 às 22h05min que acabou sendo cancelado sob 
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alegação de problemas técnicos com a aeronave. Disse que houve uma espera de duas 

horas e meia no interior do avião até que os passageiros fossem avisados sobre o 

cancelamento do voo e a transferência para o dia seguinte; que foi oferecido apenas um 

voucher de trinta dólares; que é praticante do Judaísmo e que por isso somente se 

alimenta de comida Kosher; que não poderia viajar no dia do voo remarcado em respeito 

ao shabat, já que o dia 13.01.2017 caiu numa sexta-feira, razão pela qual foi realocado 

para outro voo no dia 14.01, às 21h20min; que não lhe foi prestada assistência material 

para o dia a mais em que ficaria na cidade de Nova York; que somente conseguiu retirar 

suas malas do voo cancelado no dia seguinte, 13/01, às 14h30min, após uma longa 

espera; que a ré se negou a prestar assistência material; que os restaurantes do aeroporto 

estavam fechados e não conseguiu os alimentos elaborados segundos os preceitos do 

judaísmo.

Todavia, a apelante, ao contestar a ação (fls. 33/44), deixou de comprovar 

documentalmente qualquer assistência prestada ao autor, juntando apenas reportagens a 

respeito de estabelecimentos que serviam comida kosher nos aeroportos da cidade de 

Nova Iorque, manifestando-se, posteriormente, no sentido de que não havia mais provas 

a produzir (fls. 90).  

Assim, restando incontroversos nos autos a espera no interior do avião e 

o posterior cancelamento do voo, e sendo certo que problemas com a aeronave se 

inserem no risco da atividade da empresa, caracterizando fortuito interno, de modo que 

deve responder pelos danos daí decorrentes. 

E ainda que os dogmas do judaísmo não fossem levados em 

consideração, uma vez que o autor não embarcou no voo seguinte em razão do shabat, 

vê-se que, mesmo assim, o atraso excederia 12 horas, além das mais de 14 horas para a 

retirada das bagagens, fato que também restou incontroverso nos autos.

Como não se vê esse motivo de força maior (intempéries etc), mas sim o 

fruto de uma possível desorganização da ré para o caso, não há como deixar de 

responsabilizá-la pela aflição moral provocada no autor, vindo a MMª. Juíza a quo a 
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bem ponderar neste ponto que "É sabido que manutenção não programada das aeronaves 

justificam atrasos de voos, com vistas a preservar a segurança dos passageiros e 

tripulação." (fls. 94).

Assim, na situação, com a devida vênia, razoável crer que o 

acontecimento superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo o autor a 

sofrimento desnecessário. E isso é o quanto basta, para configurar o dano moral, pois no 

ensinamento de CLAYTON REIS, “dano moral é o mal infringido à intimidade da vítima, 

que altera de forma substancial o seu equilíbrio psíquico” (Os Novos Rumos da Indenização 

do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 60).

A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano moral não 

mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos  os 

complexos de ordem ética , razão pela qual revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou 

não patrimonial” (Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 

77-78).

Inegável, então, o cabimento da indenização, sendo reiterada a 

jurisprudência relativa a casos tais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE 
AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA 
DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O 
desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam 
ser provados, na medida em que derivam do próprio fato.

2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o 
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos 
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-
se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que 
não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra exagerada a 
fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 
reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por 
ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se 
justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem 
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consignado na decisão agravada.

3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula 
7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. ATRASO DE VÔO.  
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR 
REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. 
PEDIDO CERTO.

I -  É cabível o pagamento de indenização por danos morais à passageiros 
que, por causa de overbooking, só conseguem embarcar várias horas depois, 
tendo inclusive que concluir a viagem à sua cidade de destino por meio de 
transporte rodoviário, situação que lhes causou indiscutível constrangimento e 
aflição, decorrendo o prejuízo, em casos que tais, da prova do atraso em si e da 
experiência comum.

II  Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano 
moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo 
às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu, não se 
distanciando o quantum arbitrado da razoabilidade.

Recurso não conhecido.”

(REsp 567.158/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 25/11/2003, DJ 08/03/2004, p. 254)

Com voto condutor da Ministra NANCY ANDRIGHI, o E. Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação 

de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função 

penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi 

predisposta” (REsp nº 318.379-MG, DJ de 04.02.2002).

Em outras palavras e como também já decidiu o mesmo E. Superior 

Tribunal (Resp. 252.481-SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 26.08.2002), o 

valor da indenização não deve corresponder a um número simplesmente aleatório, mas 

sim ao que seja proporcional e adequado para cada caso.

De resto, com o insucesso do recurso da empresa ré e dentro da nova 
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ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da 

verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora. 

De acordo com o § 11, do artigo 85 do CPC/15: “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 dos honorários devidos 

ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 

3º para a fase de conhecimento”. 

Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários em 10% do 

valor da condenação, majoro tal arbitramento para 15%, nos termos da legislação 

processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da 

demanda. 

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao 

recurso, com majoração da verba honorária (CPC/15, art. 85, §11) nos termos acima.

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator
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