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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1135184-43.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada 
MARINA MASSAE AIKAWA, é apelada/apelante CONTINENTAL AIRLINES 
INC.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SERGIO GOMES (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E ISRAEL GÓES 
DOS ANJOS.

São Paulo, 25 de julho de 2017.

SERGIO GOMES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1135184-43.2016.8.26.0100
Apelante/Apelado: Marina Massae Aikawa 
Apelado/Apelante: CONTINENTAL AIRLINES INC
Comarca: São Paulo
Voto nº 32832

APELAÇÕES  TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  
ATRASO DE VÔO  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA  APELOS 
DE AMBAS AS PARTES.
DEVER DE INDENIZAR  Contrato de transporte  
Responsabilidade objetiva  Atraso em voo superior a sete horas  
Autora que sustenta que, a despeito do considerável atraso, não 
recebeu a necessária assistência  Ônus de comprovação de que 
prestou a assistência que incumbe a ré, que dele não se desincumbiu 
- Problemas técnicos e aeroportuários são de notório conhecimento 
dos operadores do ramo  Risco da atividade  Dever de indenizar 
bem reconhecido - Montante indenizatório fixado em R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais) em primeiro grau, que não comporta 
reforma.
SENTENÇA MANTIDA  RECURSOS DESPROVIDOS.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, 

ajuizada por MARINA MASSAE AIKAWA, em face de UNITED AIRLINES 

INC com o objetivo de se ver compensado dos danos que sofreu em razão 

de atraso de voo.

Após regular processamento do feito em primeiro grau de 

jurisdição, foi proferida a r. sentença (fls. 83/84), que julgou procedente o 

pedido para “condenar a ré a pagar para a autora a quantia de R$ 7.500,00 

com correção monetária pela tabela do TJSP desde a publicação desta 

sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Custas, 

despesas e honorários advocatícios de 15% da condenação pela ré.”

A autora apela (fls. 86/92), objetivando a majoração dos 

danos morais.

A empresa ré, por seu turno, sustenta, em síntese, 

inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da 

verba indenizatória fixada em primeiro grau (fls. 95/101).
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Houve apresentação de contrarrazões (fls. 106/110 e 

111/117).

É O RELATÓRIO.

Incontroverso nos autos que a autora adquiriu bilhete 

aéreo vendido pela ré, para viagem de São Paulo/SP até o Japão, com as 

seguintes conexões: São Paulo  Tokio, via Chicago, e Tokio  Osaka.

Narra a autora na inicial que na ida, o voo chegou em 

Chicago no horário, mas uma hora antes do embarque para Tokio, foi 

avisada que o voo atrasaria uma hora, depois mais duas horas, depois mais 

duas horas, sem qualquer assistência. 

Ou seja, houve sucessivos cancelamentos de voo, 

culminando em atraso superior a sete horas. Note-se que a autora sustenta 

que não lhe foi prestada a necessária assistência, em decorrência do 

atraso, de modo que competia à contraparte a comprovação de tê-la 

prestado. Contudo, de tal ônus processual não se desincumbiu a 

companhia aérea.

Ademais, consabido, atraso de viagem em decorrência 

de problemas técnicos e aeroportuários faz parte do risco assumido pela 

empresa, pois se trata de fato não inesperado e de notório conhecimento 

dos operadores de transporte aéreo. Responde a ré, por força do risco da 

atividade que desenvolve.

No entendimento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. 
RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
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MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 
ocorrência de problemas técnicos não é considerada 
hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim 
fato inerente aos próprios riscos da atividade 
empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), 
não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade 
da empresa de aviação e, consequentemente, o dever 
de indenizar. (...) (AgRg no Ag 1.310.356/RJ, Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 
TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 4/5/2011, g.n.).

Incabível se perseguir o raciocínio de que os fatos teriam 

causado mero aborrecimento à autora, quando a torrencial jurisprudência 

desta corte afirma o contrário. 

Nesse sentido, acompanha-se o entendimento do douto 

sentenciante:

“O pedido é de reparação por danos morais em razão do 
atraso de mais de sete horas no aeroporto de Chicago 
sem assistência.
Ora, a necessidade de manutenção da aeronave integra 
o risco do negócio explorado pela ré. Sua 
responsabilidade é objetiva de acordo com o CDC e o 
fortuito interno não a exclui. Atrasos por fortuitos internos 
(como necessidade inesperada de manutenção para 
garantia de segurança de voo) são tolerados até certo 
limite sem que o consumidor tenha direito a reparação.
Na espécie, porém, o limite tolerável foi ultrapassado 
porque superior a quatro horas sem que a ré tenha 
demonstrado cumprimento das regras dos artigos 4º e 6º 
da Resolução ANAC 141.
Veja-se que, na forma do art. 14 da mesma resolução, 
atraso superior a uma hora obrigaria ao fornecimento de 
facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, 
acesso a internet ou outros; o superior a duas horas, 
alimentação adequada e o superior a quatro horas, 
acomodação em local adequado, traslado e, quando 
necessário, serviço de hospedagem.
A contestação silenciou sobre tais providências durante o 
atraso em Chicago, de forma que a autora sofreu mesmo 
danos morais não apenas pelo atraso em si como 
também por falta de assistência compatível com a 
extensão do atraso e a idade da passageira”. (fl. 84)
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O dano moral não pode ser recomposto, já que é 

imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser 

concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como 

forma de atenuar o padecimento sofrido.

Ante a inexistência de previsão legal para fixação do 

montante da indenização por dano moral, já ficou assentado:

“Indenização  Responsabilidade civil. Dano moral. 
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. 
Adequação à situação pessoal das partes. A indenização 
por dano moral é arbitrável mediante estimativa 
prudencial que leve em conta a necessidade de, com a 
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e 
novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, 
adequar-se à condição pessoal das partes, por que não 
sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, 
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 
236/167).

No corpo deste v. acórdão, está explicitado: “O valor por 

arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua 

dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, 

satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da 

ofensa (cf., da antiga 2ª Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 

137/238-240.”

Ademais, não se pode desconsiderar a condição 

econômica das partes e a necessidade, ainda que de maneira indireta, de 

que a indenização sirva como meio de desestímulo a ocorrência de novos 

danos. Consoante já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou 

grau de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.] efeitos do dano 

no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em 
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que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também 

pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos 

similares, [g.n.] sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a 

enriquecimentos injustificáveis” (REsp 355.392, 3ª Turma, rel. designado 

Min. Castro Filho, j. em 26/03/2002).

Atento a todos estes fatores, entende-se que o valor 

fixado em primeiro grau, de R$ 7.500,00 (sete e mil e quinhentos reais), 

bem atende aos parâmetros mencionados acima, sem que se possa cogitar 

de enriquecimento do lesado, também não havendo incorreções nos 

critérios estabelecidos pelo douto sentenciante para correção do valor 

estabelecido.

O caso concreto passa ao largo da discussão acerca da 

tarifação de indenizações para casos que tais, pois o quantum indenizatório 

não ultrapassou o limite máximo imposto nas Convenções de Varsóvia e de 

Montreal.

Pela manutenção do julgado, fica majorada a honorária 

sucumbencial aos advogados da autora de 15% para 20% (vinte por cento) 

do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de 

Processo Civil. A despeito do insucesso de seu recurso, a autora nada 

pagará a título de custas, despesas processuais ou honorários de 

sucumbência, pois integralmente vencedora, valendo salientar que, na 

esteira do entendimento sumulado do C. STJ, a fixação de indenização por 

danos morais em importe inferior ao pleiteado não implica recíproco 

decaimento.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

SERGIO GOMES

Relator
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