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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1018065-33.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CRISTIANO 
LUIZ NUNES EGREJAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNITED AIRLINES 
INC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 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 JOÃO BATISTA 
VILHENA (Presidente) e IRINEU FAVA.

São Paulo, 20 de julho de 2017.

Paulo Pastore Filho
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 23834
APEL.Nº: 1018065-33.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE.  : CRISTIANO LUIZ NUNES EGREJAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.  : UNITED AIRLINES INC

DANO MORAL  Caracterização  Cancelamento de voo  
Indenização fixada em R$ 8.000,00  Elementos constantes 
dos autos que não permitem a majoração da referida 
quantia, a qual, acrescida de juros e atualização monetária, 
ultrapassa R$ 15.000,00  Recurso não provido.

O apelante pretende a reforma parcial da r. 

sentença de fls. 158/168, para o fim de ser modificado o 

valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais 

experimentados em virtude do cancelamento do voo relativo 

ao trecho Washington/Los Angeles.

A indenização foi fixada em R$ 8.000,00, 

atualizados monetariamente a partir da data da decisão e 

acrescidos de juros de 1% ao mês contados da citação.

O apelante afirma que o quantum arbitrado não 

levou em consideração a capacidade econômica da apelada, 

pedindo, por isso, a sua majoração para o importe 

correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Recurso regularmente processado e contrariado.

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

É cediço que o valor da indenização deve ser 

estabelecido de modo a sancionar o agressor.

Por outro lado, também é de ser considerado que a 

indenização não se presta ao enriquecimento da parte 

lesada, mas à concessão de mero lenitivo. 

No caso, o voo contratado pelo apelante foi 

cancelado em virtude de falha mecânica na aeronave e ele 

não conseguiu embarcar nos dias posteriores em razão de 

condições climáticas desfavoráveis. Diante disso e do fato 
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de que o recorrente somente conseguiria chegar ao seu 

destino (Los Angeles) na data programada para o retorno ao 

Brasil, ele precisou solicitar a troca das passagens para 

que retornasse com sua família diretamente de Washington.

É bem verdade que a situação por que passou o 

apelante, embora provisória, sofreu desdobramentos, já que 

ele não conseguiu chegar ao seu destino.

Entretanto, como bem salientado pela r. sentença, 

o valor da indenização, na hipótese, deve ser arbitrado com 

certa moderação, pois, não obstante o fato originário 

imputável à apelada (fortuito interno), “tudo acabou sendo 

agravado por fato da natureza, especialmente intenso e 

insuperável”.

Diante destas considerações e levando-se em conta 

ainda a condição social do apelante - que obteve a 

concessão de gratuidade de justiça -, bem como o fato de 

que o quantum indenizatório, conforme mencionado em 

contrarrazões, ao ser acrescido de juros e atualização 

monetária, ultrapassa o montante de R$ 15.000,00 - tanto 

que a apelada já depositou em juízo a quantia de R$ 

15.731,00 (fls. 192) -, não tem cabimento a majoração 

pretendida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAULO PASTORE FILHO

Relator
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