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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003005-14.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 
AIRLINES INC, é apelado BERNARDO JOSÉ BRAGA BATISTA.

ACORDAM, em 16ª 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 
SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.

São Paulo, 25 de julho de 2017.

DANIELA MENEGATTI MILANO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1003005-14.2017.8.26.0100

Apelante: UNITED AIRLINES INC 
Apelado: Bernardo José Braga Batista

Comarca: São Paulo -  Foro Central – 44ª Vara Cível
Juiz de Primeira Instância: Guilherme Madeira Dezem

Voto nº 1510

APELAÇÃO CÍVEL - Transporte aéreo - Ação de 
indenização por danos morais - Sucessivos atrasos de 
voos pela companhia aérea - Condições climáticas 
adversas não comprovadas - Necessidade de 
manutenção de aeronave que deu causa a apenas um de 
diversos atrasos - Responsabilidade objetiva do 
fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 
do Consumidor - Dano moral caracterizado  Sentença 
que condenou a companhia aérea no pagamento de 
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) - Valor fixado de forma adequada em 
vista do caso concreto - Sentença mantida - Recurso não 
provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela 

ré contra a r. sentença de fls. 86/91, que julgou procedente ação de 

indenização por danos morais para os fins de condenar a ré no 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos 

transtornos sofridos pelo autor em função de atrasos de voos, a despeito 

do fato de que as ocorrências foram causados por condições climáticas 

adversas e inesperada necessidade de manutenção da aeronave, vez que 

a responsabilidade do fornecedor é objetiva.
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A apelante sustenta, em síntese, que o voo do 

apelado de Boston a Washington foi cancelado em função das más 

condições climáticas da rota, de forma que o apelado foi acomodado em 

outra opção de voo que partiu no dia seguinte de Newark. Alega que 

não houve falha na prestação de serviços e que prestou assistência ao 

apelado a todo momento. Argumenta que não pode priorizar a 

pontualidade em detrimento da segurança dos passageiros. Afirma que 

o atraso no voo do apelado foi de apenas seis horas. Aduz que sua 

condenação no pagamento de indenização a título de dano moral no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante e que o apelado 

experimentou mero aborrecimento. Pleiteia a reforma integral da r. 

sentença ou, subsidiariamente, a redução de sua condenação no 

pagamento de indenização por dano moral nos termos do artigo 944 do 

Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do 

dano.

Recurso tempestivo e custas processuais 

recolhidas. O apelado apresentou contrarrazões requerendo seja negado 

provimento ao recurso (fls. 106/113).

É o relatório.

O recurso não merece prosperar.

Conforme documentos juntados aos autos pelo 

apelado, houve sucessivos atrasos em seus voos devido à chegada 

atrasada de aeronave (fl. 19), controle de tráfego aéreo (fl. 21) e 
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manutenção da aeronave (fl. 24), bem como houve adiantamento de um 

de seus voos (fl. 25).

A apelante alega que os atrasos foram 

causados por más condições climáticas da rota e necessidade de 

manutenção da aeronave.

Conforme entendimento desta C. Câmara, o 

atraso de voo em função de condições climáticas adversas é evento de 

força maior, afastando-se a configuração de dano moral. Todavia, a 

apelante não comprovou a ocorrência de condições climáticas adversas, 

sendo que nenhuma das mensagens recebidas pelo apelado se referem a 

esta causa de atraso (fls. 19/27).

Diante dos reiterados atrasos pela companhia 

aérea, que não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do 

artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, não se demonstrou a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

apelado.

No que diz respeito à necessidade de 

manutenção de aeronave, tem-se que esta deu causa a apenas um dos 

atrasos dos voos nos quais o apelado embarcaria, sendo que, ainda 

assim, trata-se de motivo de atraso sobre o qual a companhia aérea tem 

maior responsabilidade, devendo manter a sua frota em plenas 

condições de decolagem, conquanto a ocorrência de imprevistos enseje 

a necessidade de prorrogar o momento de embarque dos passageiros e 
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tripulação em prol da sua segurança.

Ainda, a apelante alega que prestou assistência 

ao apelado a todo momento, tendo inclusive providenciado o seu 

pernoite até o voo do dia seguinte. Todavia, tem-se que esta conduta é a 

que se espera da companhia que presta os serviços de transporte aéreo 

diante da alteração de horário de voo, do contrário a ausência de 

hospedagem se somaria aos demais danos sofridos pelo apelado.

A prestação de serviços deficitária pela 

apelante foi causa direta dos transtornos experimentados pelo apelado, 

de sorte que o nexo causal está configurado, ensejando a 

responsabilização objetiva da apelante nos termos dos artigos 6º, inciso 

VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do 

Código Civil.

O dano moral sofrido pelo apelado está 

caracterizado, sendo que os sucessivos atrasos lhe geraram frustração e 

quebras de expectativa que superam o mero aborrecimento quotidiano. 

Assim, é devida indenização nos termos do artigo 5º, inciso X da 

Constituição Federal.

A apelante requer a redução do valor da 

indenização por dano moral, que foi fixada no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo adequado para reparar os 

transtornos sofridos no caso concreto, em face das reiteradas falhas no 
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serviço prestado pela apelante, dos transtornos causados ao apelado, da 

gravidade do dano e da capacidade econômica das partes.

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. 

sentença, não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de 

infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

DANIELA MENEGATTI MILANO

         Relatora
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