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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1079413-17.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 
AIR LINES INC, são apelados ARNALDO VISSOTTO JÚNIOR e MARIA LÚCIA 
RIBEIRO VISSOTTO.

ACORDAM, em 22ª 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 
MATHEUS FONTES (Presidente) e CAMPOS MELLO.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2017.

HÉLIO NOGUEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível - Digital

Processo nº 1079413-17.2015.8.26.0100

Comarca: 17ª Vara Cível - Foro Central  São Paulo

Apelante: United Airlines Inc.

Apelados: Arnaldo Vissotto Júnior e Maria Lúcia Ribeiro Vissotto

Voto nº 8.954

Apelação cível. Ação indenizatória. Transporte aéreo de 
passageiros. Sentença de procedência. Inconformismo. 
Cancelamentos sucessivos de voo. Falha na prestação de 
serviço. Responsabilidade objetiva da companhia aérea 
por danos causados ao consumidor. Inteligência do 
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano 
moral configurado “in re ipsa”. Indenização devida. 
Valor arbitrado com prudência e razoabilidade. 
Circunstâncias do caso concreto observadas, quando do 
arbitramento. Correção monetária do arbitramento e 
juros moratórios da citação. Sentença mantida. 
Honorários advocatícios majorados para 15% do valor 
atualizado da condenação. Inteligência do art. 85, § 11, 
do NCPC. Recurso não provido.

Recurso em sede de apelação cível 

objetivando a reforma da respeitável sentença de fls. 223/229, 

que, em ação de indenização por danos materiais e morais, 

ajuizada por Arnaldo Vissotto Júnior e Maria Lúcia Ribeiro 

Vissotto em face de United Airlines Inc., julgou parcialmente 

procedentes os pedidos, para condenar a ré a pagar aos 

autores, a título de indenização por danos morais, a importância 

equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 
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para cada um dos autores, acrescida de juros de mora desde a 

citação e correção monetária desde a data da sentença, na 

forma da Súmula 362 do STJ. Sucumbentes em mínima parte os 

autores (art. 86 do CPC), a ré foi condenada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor final da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC).

A ré, não conformada com a decisão, 

apela (fls. 232/253), alegando que o cancelamento de voo por 

problemas mecânicos é considerado causa alheia ao controle da 

companhia aérea, foi feito no interesse dos passageiros e da 

tripulação e por si só já lhe gerou despesas de grandes 

proporções,  com o que não pode ser apenada com mais uma 

indenização absurda. 

Assevera, no mais, que o cancelamento, 

quando muito, poderia ser considerado quebra do contrato de 

transporte e, como mero inadimplemento contratual, não haveria 

o que se indenizar.

Sustenta que a responsabilização da 

companhia aérea por atrasos de voo ou outros problemas 

relacionados ao contrato de transporte aéreo, nos termos da 

Convenção internacional de Montreal e da legislação aeronáutica 

(normas aplicáveis), somente se evidencia quando a empresa 

não adota todas as medidas necessárias a evitar ou minimizar o 

dano, nos termos do estabelece o art. 19 da Convenção de 

Montreal, pois tais problemas são passíveis de ocorrer, ainda 
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que adote toda a cautela possível.

Ressalta que os autores, ao contrário do 

afirmado na inicial, receberam toda a assistência e, portanto, não 

pode ser condenada ao pagamento de indenização tão alta, pois 

não haveria justificativa para o arbitramento de danos morais no 

importe total de R$ 30.000,00 (R$ 15.000,00 para cada autor).

Sublinha, no mais, que em situação 

emergencial, não se pode exigir da companhia aérea que se dê 

um tratamento prioritário a um ou alguns passageiros, e que não 

possui culpa pela retenção das bagagens, pois as restrições 

foram impostas pelas autoridades norte-americanas e, para tais 

hipóteses, há reembolso previsto no art. 22 da Convenção de 

Montreal.

Afirma que não há, no sistema legislativo 

pátrio, lugar para a aplicação da teoria do desestímulo, também 

denominada de punitive damages. Ao contrário, há vedação 

legal expressa a esta prática na Convenção de Montreal (art. 

29).

Na hipótese de eventual condenação, 

requer a incidência de correção monetária e dos juros somente a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Pugna, por fim, o provimento do presente 

recurso, para que seja afastada a indenização por danos morais 

concedida, com a consequente inversão da sucumbência ou, 

alternativamente, a redução do valor indenizatório concedido em 

sentença, observado o limite sugerido pela legislação específica 
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e fixado por jurisprudência, em valor compatível com a 

ocorrência dos fatos, e livre de cunho punitivo, a fim de evitar o 

enriquecimento sem causa dos apelados.

O recurso é tempestivo e foi preparado 

(fls. 255/258), contra-arrazoado (fls. 261/284) e recebido neste 

grau recursal em seu regular efeito.

Há prioridade na tramitação do feito (fl. 

71).

É o relatório.

Trata-se de ação indenizatória por 

morais, decorrente de cancelamentos sucessivos de voo, 

cancelamentos estes admitidos pela companhia aérea requerida, 

que alega, em defesa, que tomou todas as providências 

necessárias para assistir corretamente os autores, até que estes 

pudessem embarcar novamente com destino a São Paulo.

Pois bem. Tratando-se de ação 

indenizatória decorrente de responsabilidade da transportadora 

pelo fato do serviço de transporte aéreo de passageiros, ao caso 

aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

em detrimento das disposições especiais do Código Brasileiro de 

Aeronáutica ou mesmo da Convenção de Montreal.

Nesse sentido, já se solidificou a 
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jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo regimental no agravo instrumento 

ausência de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na 

prestação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Indenização valor. Razoabilidade. Agravo 

regimental não provido. Aplicação de multa. (...). 2. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

prevalência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) 

em relação à Convenção de Varsóvia, com suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), e 

ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de 

responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços 

pela Companhia aérea”. (AgRg no Ag 1409204/PR, Rel. Ministro 

Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2012).

Assim, nos termos do artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da ré 

transportadora é objetiva e decorre do risco por ela assumido no 

contrato de transporte, que encerra obrigação de resultado. 

Logo, responde independentemente de 

culpa pelos vícios de qualidade de seu serviço e os fatos havidos 

não caracterizam mero inadimplemento contratual.

A excludente da responsabilidade 

alegada pela companhia aérea não restou demonstrada, pois a 

manutenção  do equipamento não programada não pode ser 

considerada sinônima de caso fortuito. 

Com efeito, manutenções em aeronaves 
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são eventos previstos na dinâmica dos transportes aeroviários, e 

os incidentes narrados nestes autos digitais não são suficientes 

para eximir a companhia aérea de sua responsabilidade, que foi 

bem reconhecida na r. sentença.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência 

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação de indenização por danos materiais 

e morais. Cancelamento de voo. Problemas técnicos na 

aeronave. Falha na prestação de serviço aéreo. Contrato de 

transporte que é obrigação de resultado, competindo ao 

transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de 

destino, no modo, termo e condições contratados. Não 

comprovadas as excludentes legais descritas no art. 734 do 

Código Civil e no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do 

Consumidor, de rigor a condenação da apelante. Danos 

materiais decorrentes do cancelamento do voo que devem ser 

reparados. Danos morais configurados. Aos critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, acolho em parte o reclamo 

recursal, para reduzir o valor fixado a título de danos morais. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00. Apelação provida 

em parte”. (Apelação cível nº 1007325-49.2013.8.26.0100, E. 23ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 

11.05.2016).

“Ação de ressarcimento por danos. 

Transporte aéreo. Cancelamento de voo, com espera de 

aproximadamente dezesseis horas para embarque, sem a 
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devida assistência. Alegação da ré de que houve falha técnica 

na aeronave, com necessidade de manutenção não programada, 

o que consiste em caso fortuito ou força maior, com exclusão de 

responsabilidade da transportadora. Sentença de parcial 

procedência, com a condenação de indenização por danos 

morais em R$10.000,00 e danos materiais em R$4.950,00. 

Manutenção. Falha na prestação de serviços evidenciada. 

Responsabilidade objetiva. Art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Risco da atividade. Excludente de responsabilidade 

não verificada. Dano moral evidenciado. Dever de indenizar. 

Quantum indenizatório que deve considerar as particularidades 

do caso, e ser arbitrado com equilíbrio e razoabilidade, de forma 

a evitar o enriquecimento ilícito de quem o recebe e desestimular 

a conduta do ofensor. Finalidades preventiva, punitiva e 

ressarcitória. Valor fixado em sentença, de R$10.000,00, que 

atende a tais finalidades. Decisão mantida. Ratificação do 

julgado. Aplicação do art. 252 do RITJSP - Recurso não provido”. 

(Apelação cível nº 1062431-93.2013.8.26.0100, E. 38ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 

10.05.2016).

Ora, no caso concreto, é fato inocultável 

que não houve um, mas dois cancelamentos de voo (fl. 106, 

167/168 e 166), ambos por motivo de reparo em aeronave. Ou 

seja, a hipótese tratada é a de falhas sucessivas e que levaram 

os autores, pessoas idosas, sendo uma delas com dificuldades 

claras de locomoção, a realizar idas e vindas ao aeroporto, uma 
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delas completamente desnecessária. 

Neste ponto específico, os autores jamais 

alegaram que não foram acomodados em local satisfatório. Ao 

contrário, se insurgiram especificamente, contra os dois 

cancelamentos; contra o fato de terem recebido vouchers de 

valores insuficientes para alimentação; contra o fato de não 

terem sido adequadamente informados sobre a qual hotel 

Embassy deveriam se dirigir, o que culminou com a procura de 

outras acomodações em razão do preenchimento dos quartos; 

contra o fato de terem sido obrigados a permanecer, por quase 

três dias, com as mesmas roupas, sem a adoção de qualquer 

medida pela companhia e contra o fato de não ter sido 

observada a condição delicada da esposa do autor.

Nessas circunstâncias, considerando o 

significativo atraso vivenciado e as consequências 

experimentadas em virtude dele, caracterizada ficou a lesão à 

esfera personalíssima dos apelados, por se encaixar o sucedido 

no inadmissível, intolerável, ultrapassando o âmbito de simples 

aborrecimento ou de um transtorno inerente à vida cotidiana, 

como se colhe na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

 “O Código Civil dispõe que o 

“transportador responde pelos danos causados às pessoas 

transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 

sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade” 

(art. 734). E, quanto ao dever de pontualidade, estabelece a Lei 

Civil: “Art. 737 - O transportador está sujeito aos horários e 
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itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, 

salvo motivo de força maior”. Os danos morais, nesse aspecto, 

decorrem do próprio evento danoso descrito pelo autor e que 

acarretaram dissabores exacerbados, superando as meras 

vicissitudes cotidianas. Nesse ínterim, o autor foi impedido de 

seguir viagem, perdeu conexão programada, bem como um dia 

de estadia na sua cidade de destino, além de ter sido privado de 

informações corretas e acomodações adequadas, passando por 

momentos de frustração, decepção e angústia que merecem ser 

compensados”. (Apelação nº 0219849-19.2010.8.26.0100, E. 13ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 

13.11.2013).

E nem se alegue, como foi alegado, que a 

companhia aérea não tem o dever de dar especial atenção a 

pessoas idosas e com dificuldades de locomoção, pois o 

atendimento preferencial para embarque de pessoas que se 

enquadram dentro destas categorias existe em todos os 

aeroportos, sejam eles nacionais ou mesmo internacionais. 

Assim, se o passageiro possui prioridade 

de embarque porque tem idade avançada e porque tem 

dificuldades de locomoção, à evidência a mesma prioridade deve 

ser dada nas acomodações em caso de cancelamento de voo.

Não vingam, também, as alegações de 

que a retenção das bagagens por determinação de terceiros a 

exime de qualquer procedimento complementar. Ora, se os 

passageiros são obrigados a ficar sem seus pertences é de rigor 
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a entrega de numerário para que a compra de roupas básicas e 

de materiais de higiene se façam possíveis, dentro das 

imediações do aeroporto ou mesmo do hotel, pois as 

acomodações oferecidas não se encontram, como regra, 

próximas a centros comerciais e, certamente, pessoas com 

idade mais avançada e com dificuldade de locomoção não teriam 

como se deslocar para providenciar o necessário.

A entrega de vouchers no valor diário de 

US$14 para cada passageiro, considerando-se as necessidades 

básicas de alimentação, os preços exorbitantes dos gêneros 

alimentícios nos aeroportos e hotéis, e o fato de se estar em face 

de pessoas idosas, que não devem ingerir fast food, mas comida 

balanceada, também deve ser levada em consideração para o 

arbitramento dos danos morais.

As idas ao aeroporto e retorno ao hotel, 

por seu turno, aumentaram sensivelmente os danos 

experimentados pelas partes, pois, mais uma vez, não se pode 

deixar de repetir, sendo pessoas idosas e, uma delas, possuir 

dificuldades de deambulação, não há nos autos prova alguma de 

que o hotel Embassy, indicado pela companhia aérea, foi 

plenamente identificado e era o único da rede.

Ora, os autores, após o check out do 

primeiro dia, aguardaram, em vão, pelo embarque e foram 

informados sobre novo cancelamento, e obrigados a seguir rumo 

a outro Hotel, sem as informações adequadas à plena 

identificação de qual deles seria o do voucher, sendo certo que a 
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companhia aérea não fez qualquer prova do contrário.

De fato, os fatores apontados permitem 

concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do 

serviço, com quebra da justa expectativa dos passageiros, que 

tinham direito a uma viagem sem atropelos, integrado em uma 

programação plenamente esperada e também de seus 

interesses, no que se frustrou, ainda que a ré tenha oferecido 

acomodação e alimentação parcial.

A propósito, Arnaldo Rizzardo, em 

doutrina plenamente aplicável a hipóteses de cancelamento de 

voo, leciona que “o atraso é considerado falha na prestação de 

serviço: em transporte aéreo, atraso de voo, escala em aeroporto 

não prevista e transferência de classe executiva para econômica, 

se constituem falha na prestação de serviço e ofensa a direito 

constitucionalmente protegido. A condenação de indenização 

não patrimonial é instrumento eficaz para desestimular ofensa 

aos direitos e garantias individuais”. (Responsabilidade Civil, 6ª 

edição, Editora Forense, p. 481).

No arbitramento do quantum debeatur, na 

ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil 

tarefa de quantificar o abalo psíquico gerado por condutas ilícitas 

e a doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios 

que auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, 

sendo de rigor considerar a extensão do dano, grau de culpa do 

ofensor e qualidade das partes para que se atinja um valor 

condizente com o abalo vivenciado.
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Neste ponto, considerando as 

peculiaridades do caso em tela, as condições econômicas das 

partes e a extensão da ofensa, a fixação da compensação pelos 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, se 

mostra razoável e proporcional, não ensejando redução, sendo 

de rigor a manutenção da r. sentença.

A atualização monetária, ademais, deve 

ocorrer desde a fixação no marco da sentença (Súmula 362 do 

E. STJ).

No tocante aos juros moratórios, esta 

Relatoria tem entendimento de que o marco inicial da rubrica 

deve corresponder, à semelhança do que ocorre com a correção 

monetária, à data do arbitramento da indenização.

Neste sentido são os paradigmas 

conferidos em precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, e 

por nos parecer que, à parte a questão de os juros legais 

constituírem instituto de direito material (artigos 405 e 406 do 

CC), só se há falar em aplicá-los com a existência desse valor 

pelo arbitramento, deixando de ser referência de aplicação o 

artigo 405 do CC ou mesmo o artigo 219 do CPC.

Entretanto, ressalvado este entendimento, 

que venho firmando de forma reiterada em meus votos, faço aqui 

concessão à convicção formada nesta E. Câmara, pacificada em 

seus julgados a respeito e no sentido de que os juros moratórios, 

em se tratando de indenização por danos morais, devem incidir 

desde a citação.
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De tal sorte, curvo-me ao posicionamento 

da douta maioria julgadora, para mantê-los a partir da citação.

Não provido o recurso, de rigor a 

majoração dos honorários sucumbenciais. Assim, em virtude do 

trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores nesta fase 

recursal, os honorários advocatícios de sucumbência devidos a 

ele ficam majorados ao patamar de 15% do valor da condenação 

(art. 85, §11, do CPC)

Ante o exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

Hélio Nogueira

Relator
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