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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1118794-
95.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONTINENTAL 
AIRLINES INC, é apelada ANA OLIVIA OSÓRIO DA SILVEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 SPENCER ALMEIDA 
FERREIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.

São Paulo, 24 de julho de 2017.

Eduardo Siqueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 21071
APEL.Nº: 1118794-95.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO  FORO CENTRAL CÍVEL (44ª VARA)
APTE.  : CONTINENTAL AIRLINES INC
APDO.  : ANA OLIVIA OSÓRIO DA SILVEIRA

APELAÇÃO  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS  ATRASO DE VOO  FALTA DE 
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR  FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  DANOS MORAIS E 
MATERIAIS CONFIGURADOS. É importante destacar que a 
autora se sujeitou à, reconhecidamente (fls. 31), dezoito (18) 
horas de espera, sem custeio de alimentação e de acomodação. 
Especificamente, não bastasse o atraso inicial de três (3) horas, 
a autora viu sua aeronave ser obrigada a executar um pouso 
forçado e, disso, experimentou longo período até sua alocação 
em outro voo, inclusive com necessidade de pernoite. Ressalta-
se, ainda, que autora vivenciou tudo isso sem sequer receber 
informações claras e precisas dos prepostos das rés. Assim, 
pode-se concluir que as circunstâncias do caso concreto não 
configuraram meros dissabores, extrapolando o dever de 
tolerância normalmente exigido daqueles que optam pelo 
contrato de transporte aéreo. - ART. 252, DO REGIMENTO 
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da 
razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. 
LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos 
fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste 
Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.  
SENTENÇA MANTIDA  RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

CONTINENTAL AIRLINES INC, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS”, que move em face de UNITED AIRLINES INC, 

cujo pedido inicial foi julgado procedente para: “1) CONDENAR a ré ao 

pagamento de R$ 355,35, a título de danos materiais, arbitrando juros legais de 

mora à monta de 1% ao mês e correção monetária, ambos contados a partir do 

desembolso; 2) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a título de danos morais, com juros legais de mora a partir da citação à base de 

1% ao mês e correção monetária a partir desta data” nos moldes da sentença de 
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fls. 77/83, do Juiz GUILHERME MADEIRA DEZEM, da qual o relatório se adota.

Irresignada, a Apelante recorre, aduzindo em síntese que: a) 

“Trata-se de ação de indenização movida em face da United Airlines Inc. por meio 

da qual a Recorrida pretende ser indenizada pelos danos morais e materiais que 

teria suportado, em razão da em razão do cancelamento de seu voo que partiria 

de Quebec com destino a Chicago”; b) “fez tudo que estava ao seu alcance para 

cumprir com o contrato de transporte, e desde o início se prontificou a ressarcir a 

Recorrida de todos os gastos materiais arcados durante a espera pelo novo 

embarque”; c) “Não se nega que o atraso tenha causado aborrecimento a 

Recorrida, já que  não estava em seus planos. Entretanto, não se pode conceber 

que o fato em questão tenha lhe causado tamanho estresse, mágoa ou 

sofrimento, que justificasse uma compensação no valor arbitrado em primeira 

instância, muito menos quando o passageiro recebeu integral assistência e ainda 

foi reacomodado em voo partindo no dia seguinte”; d) o valor arbitrado pelo Juízo 

a quo mostra-se exorbitante e deve ser reduzido (fls. 85/90).

O recurso foi preparado às fls. 91/93.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando 

pela manutenção da sentença (fls. 96/103).

É o relatório.

Em que pese a argumentação contida no apelo, a r. 

sentença não merece reparo, pois o Juízo a quo decidiu o feito com precisão, 

devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do 

Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:

“Art. 252  Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os 

fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver 

de mantê-la.” (Grifei)

Com efeito, em consonância com o princípio constitucional 

da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da 

República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
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razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.

No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte 

de Justiça: Apelação nº 994.06.023739-8, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel, 

j. em 17.06.2010; Apelação nº 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2ª 

Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação nº 990.10.031478-5, 3ª Câm. Dir. 

Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação 

994.05.0097355-6, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010; 

Apelação 994.01.017050-8, 6ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos 

Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11ª Câm. Dir. Priv., Rel. 

Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13ª Câm. 

Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; AI nº 

990.10.032298-2, 15ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 

13.04.2010; Apelação nº  991.09.0841779, 17ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões 

de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação nº 991.00.021389-1, 23ª Câm. Dir. 

Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação nº 

992.07.038448-6, 28ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.

E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-

ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª 

Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4ª 

Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.

Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r. 

sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de 

Justiça:

“(...) Trata-se de ação de reparação de danos promovida por ANA OLIVIA 

OSÓRIO DA SILVEIRA em face de UNITED AIRLINES INC.. Alega, em síntese, ter 

adquirido passagens aéreas junto a ré e sofrido danos de ordem material e moral, 

dado que impedida de embarcar no horário previsto, não foi assistida completa e 
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devidamente pela ré em conformidade com a situação verificada. Pretende com esta 

ação a condenação na ré aos ressarcimentos respectivos, acrescidos de custas 

processuais e honorários advocatícios.

Citada, a ré apresentou resposta. Sustenta, em síntese, que o atraso no voo 

ocorreu por força de inesperada necessidade de manutenção na parte elétrica do 

avião, o que não gera o dever de indenizar. Afirmou que prestou toda assistência, 

tanto é assim que não resiste ao pedido de reembolso dos gastos com alimentação e 

com acomodação. Rechaçou o pedido de danos morais. Pugnou pela improcedência.

Houve réplica (fls. 65/72).

Intimadas, ambas as partes afirmaram não ter interesse na produção de novas 

provas (fls. 75/76). Vieram documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conheço do pedido nessa fase, com supedâneo no art. 355, I, do CPC, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, sobretudo em audiência.

O pedido é procedente.

Preambularmente, observo que a ré não nega o contrato de transporte aéreo 

celebrado com a autora, bem como a alteração da data prevista para o embarque. 

Rechaça, contudo, as indenizações pleiteadas, com espeque na ocorrência de 

problema mecânico na aeronave.

Pois bem.

A alegação da ré que teria ocorrido caso fortuito, previsto no art. 393 do CC, 

não tem aplicação, pois se trata de relação de consumo, sendo que responsabilidade 

em fornecer o serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de caso fortuito que impediu o cumprimento do ajuste consiste em 

falha mecânica da aeronave.

Ora, com a devida venia, tal evento não é imprevisível a ponto de se afirmar 

que fosse impossível evitar ou prevenir, pois a manutenção e revisão das aeronaves, 

a fim de detectar quaisquer problemas mecânicos à tempo de reparo, está sob seu 

controle.
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Ademais, o caso fortuito para exonerar o fornecedor de responsabilidade 

objetiva deve ser externo, na medida em que este afasta o nexo de causalidade.

Por outro lado, o fortuito interno não é suficiente para afastar a responsabilidade 

da fornecedora de produtos ou serviços aos consumidores, sobretudo em sede de 

consumo de massa, aplicando-se a teoria do risco da atividade - quem aufere aos 

bônus, deve suportar os ônus.

(...)

Além disso, a ré furtou-se da responsabilidade de prestar assistência aos 

passageiros, não chegou sequer a obedecer ao seu dever de fornecer 

informações claras e precisas. Isto é, a transportadora ré deveria tratar de 

minimizar as consequências do atraso e não o fez.

Indubitável, portanto, o dever de indenizar.

Nesse particular, pondero que atrasos e substituições de vôos, embora 

aborreçam e muito aos destinatários finais do serviço,  estão inseridos na esfera de 

previsibilidade do risco da utilização do serviço por sua própria natureza, e, portanto, 

devem ser tolerados pelos usuários sem qualquer interferência em sua honra 

subjetiva, principalmente quando observadas pela companhia as suas obrigações, 

previstas no artigo 19 da Convenção de Montreal. Eis o ônus de se viver em 

sociedade e de se utilizar do transporte aéreo.

No caso dos autos, contudo, os danos extrapatrimoniais suportados pela 

autora são evidentes. Do todo narrado, verifica-se que a autora foi abandonada 

à própria sorte.

É importante destacar que a autora se sujeitou à, reconhecidamente (fls. 

31), dezoito (18) horas de espera, sem custeio de alimentação e de acomodação. 

Especificamente, não bastasse o atraso inicial de três (3) horas, a autora viu sua 

aeronave ser obrigada a executar um pouso forçado e, disso, experimentou 

longo período até sua alocação em outro voo, inclusive com necessidade de 

pernoite.

Ressalta-se, ainda, que autora vivenciou tudo isso sem sequer receber 

informações claras e precisas dos prepostos das rés.

Assim, pode-se concluir que as circunstâncias do caso concreto não 

configuraram meros dissabores, extrapolando o dever de tolerância normalmente 
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exigido daqueles que optam pelo contrato de transporte aéreo.

 (...)

Neste segundo momento, considerando os efeitos que o ato da ré causou à 

demandante, como pormenorizadamente exposto nas quadras superiores, a 

orientação contida na tabela acima, e os demais parâmetros como capacidade 

da ré e da autora, arbitro os danos morais em R$ 10.000,00.

Quanto aos danos materiais, segundo o posicionamento de Sergio Cavalieri 

Filho:  O dano emergente, também chamado positivo, este sim, importa efetiva e 

imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. A mensuração do 

dano emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades. Via de regra importará 

no desfalque sofrido pela vítima; será a diferença do valor do bem jurídico entre 

aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.  (Programa de Responsabilidade Civil , 

9ª ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1., citado na Apelação 

9213361-35.2009.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rebello 

Pinho, j. em 26.08.2013).

Nesse sentido, há comprovação nos autos de que a postura de desídia da ré 

obrigou a autora a realizar gastos com alimentação e com acomodação (fls. 15/16) e, 

por conta disso, a ré deverá ressarcir à autora os respectivos valores.

Ademais, a própria ré já reconheceu a procedência do pedido (fls. 32).

Deve a ré, portanto, responder pelo que a autora efetivamente perdeu com os 

gastos em questão. (Grifei)

Destarte, importante ressaltar novamente que o valor 

arbitrado a título de indenização por danos morais, respeitou os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades 

do caso em concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Finalmente, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários 

advocatícios recursais devidos pela Apelante à Apelada, nos termos do disposto 

no § 11, do art. 85, do novo Código de Processo Civil.

EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator
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