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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1007386-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 
AIRLINES INC, são apelados CARLA BACIC CEZAR e GERSON CEZAR JUNIOR.

ACORDAM, em 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. 
Sustentou oralmente, o Dr. Ricardo Fonseca Quiarello.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO 
BATISTA VILHENA (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.

São Paulo, 9 de agosto de 2017

AFONSO BRÁZ

RELATOR
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 23312
APELAÇÃO Nº 1007386-65.2017.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: UNITED AIRLINES INC.
APELADOS: CARLA BACIC CEZAR E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE 
AÉREO. Cancelamento de voo internacional. Manutenção 
da aeronave. Fato previsível e que não exclui a 
responsabilidade da transportadora. Cancelamento do voo 
contratado. Reacomodação dos passageiros em voos operados 
por outras companhias aéreas. Atraso no voo. Chegada ao 
destino trinta e seis horas depois do previsto. Má prestação do 
serviço. Relação de consumo. Responsabilidade da empresa 
transportadora, que integra a cadeia de fornecimento de 
serviços, vez que celebrou o contrato e atuou para que os 
passageiros chegassem ao seu destino. Artigo 7º, parágrafo 
único, CDC. Comprovação do dano material pelos autores. 
Dano moral caracterizado. Valor indenizatório que não 
comporta redução. Sentença mantida. RECURSO 
DESPROVIDO.

 

A r. sentença de fls. 108/117, de relatório adotado, julgou procedente a 

ação de indenização por dano material e moral movida por CARLA BACIC CEZAR E 

OUTRO em face de UNITED AIRLINES INC. para condenar a ré ao pagamento de 

indenização: por dano material, no valor de R$-1.054,56, com correção monetária desde 

a data do evento danoso e juros de mora a contar da citação; por dano moral, no importe 

de R$-10.000,00 para cada autor, com correção monetária a partir do arbitramento e 

juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 

CPC).

Apela a ré (fls. 119/123), onde alega que o serviço contratado foi 

prestado, eis que reacomodou os passageiros em voo de outra empresa, em razão de 
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necessidade de manutenção na aeronave. Sustenta que o atraso de voo foi provocado por 

outra companhia aérea, que assumiu a prestação do serviço, o que afasta o nexo de 

causalidade e o dever de indenizar. Subsidiariamente, postula a redução do quantum 

indenizatório. Requer a reforma da sentença. 

Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões 

às fls. 128/136.

É o relatório. 

O recurso não comporta provimento.

Incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas da 

ré para voo direto de São Paulo a Washington (voo UA860T), e que a empresa aérea 

cancelou referido voo e providenciou a reacomodação dos passageiros em voos 

escalonados (São Paulo/Buenos Aires, Buenos Aires/Panamá e Panamá/Washington), 

operados pela Turkish Airlines e Copa Airlines (fls. 21/40), endossando os respectivos 

bilhetes.

Alegam os autores que chegaram ao destino com mais de 36 horas 

depois do inicialmente previsto, por atraso ocorrido desde a saída em São Paulo, que 

ocasionou a perda das conexões, e que permaneceram duas noites em aeroportos, sem 

qualquer assistência da empresa aérea.

A ré sustenta que os passageiros foram previamente informados da 

necessidade de alteração do itinerário, em razão de manutenção da aeronave, e que não 

pode ser responsabilizada por atraso nos voos prestados por outras companhias aéreas.

Ocorre que a manutenção das aeronaves configura fato previsível, 

integrante da aviação civil, que não configura hipótese de caso fortuito ou força maior e, 
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portanto, não afasta a responsabilidade da companhia aérea. 

Confira-se o entendimento do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. 

FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. 

ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o advento do 

Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de indenização por 

atraso de voo não se restringem àquelas descritas na Convenção de 

Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência de problema 

técnico é fato previsível, não caracterizando hipóteses de caso fortuito 

ou de força maior - Em voo internacional, se não foram tomadas todas 

as medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se 

a obrigação de indenizar - Cabe indenização a titulo de dano moral 

pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, 

desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não 

se exigindo prova de tais fatores" (AgRg no Ag 442487/RJ - Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros. DJ 09/10/2006) (g.n).

Os bilhetes aéreos comprados originalmente foram endossados a 

outras cias aéreas por culpa da ré, que não ofereceu o voo pela qual os autores pagaram 

e portanto, por força do art. 7º do CDC é corresponsável pelos prejuízos dai advindos.

Irrelevante, no caso, a causa determinante do atraso dos voos da 

Turkish e Copa Airlines, uma vez que o cancelamento do voo UA860T, contratado 

pelos autores é inconteste, bem como a demora em mais de trinta e seis horas para a 

chegada a seu destino (Washington).

Os autores pagaram o custo de voo direto de São Paulo a Washington, 
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e elegeram a empresa ré para a realização do serviço; porém foram transportados por 

empresas diversas da selecionada, em itinerário que incluiu duas escalas, chegaram ao 

destino mais de trinta e seis horas depois do horário previsto, e ainda, permaneceram 

duas noites nos aeroportos de Buenos Aires e Panamá, sem que lhe fossem fornecidos 

hospedagem e alimentação, o que restou incontroverso diante de ausência de 

impugnação específica pela ré.

Ademais, a ré interveio até final da prestação do serviço, vez que 

providenciou a reacomodação dos passageiros para voos operados por outras 

companhias aéreas, que efetuaram o transporte como prepostas, e os manteve 

informados quanto aos atrasos ocorridos no restante do percurso, por meio de 

mensagens eletrônicas (fls. 36/37, 49, 53). No caso, trata-se de relação de consumo e, 

assim, deve responder pelos prejuízos e danos suportados pelo consumidor (art. 7º, 

parágrafo único, CDC), porquanto celebrou o contrato de transporte e atuou para que os 

passageiros chegassem a seu destino, integrando a cadeia de fornecimento do serviço.

Nesse contexto, a responsabilidade da ré não pode ser excluída e, em 

razão da responsabilidade objetiva como transportadora, deve responder pelos danos 

decorrentes do defeito na prestação do serviço, que teve como consequência o 

cancelamento do voo direto contratado, o atraso dos voos realizados pelas companhias 

Turkish e Copa Airlines, dois pernoites em aeroportos sem assistência de hospedagem e 

alimentação, e a perda de mais de uma diária da viagem. Dest'arte, caracterizado está o 

dever de indenizar os transtornos daí advindos.

Quanto ao dano material, verifica-se que os autores demonstraram o 

pagamento da diária de hotel e do aluguel de veículo, que não foram integralmente 

usufruídos, em razão do atraso de mais de trinta e seis horas em relação à previsão 

inicial (fls. 43 e 56/58), e que não foram impugnados pela ré. Portanto, deve ser mantida 

a indenização por dano material conforme fixada na r. sentença.

Por sua vez, evidente o dano moral experimentado pelos autores em 
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razão dos transtornos decorrentes do cancelamento do voo contratado, a mudança de 

companhia áerea e de itinerário, com inclusão de duas escalas em substituição ao voo 

direto ao destino escolhido, o atraso nos voos das empresas prepostas, que realizaram o 

transporte em nome da ré, os dois pernoites nos aeroportos de Buenos Aires e Panamá, 

sem hospedagem e alimentação, e ainda, a privação de trinta e seis horas do fim de 

semana prolongado. Fatos que ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano ao qual 

todos estão suscetíveis, sendo, inclusive, desnecessária a comprovação efetiva de sua 

ocorrência (in re ipsa).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no 

sentido de que “em virtude de cancelamento de voo em contrato de transporte aéreo, 

fica configurado o dano moral merecedor de reparação econômica” (AgRg no AREsp 

584804 / SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18/11/2014); “o  dano moral 

decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os 

transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que 

derivam do próprio fato”.(AgRg no Ag 1306693 / RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, 

j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, se por um lado o montante arbitrado a 

título de dano moral não pode ser irrisório, de forma que não sinta o ofensor as 

consequências de seu ato, por outro lado não pode ser forma de enriquecimento do 

ofendido, não objetiva enricar a vítima, mas sim conceder-lhe um lenitivo, além de 

reprovar a conduta do agente. Deve, pois, ser fixada em patamar condizente com os 

danos causados, proporcional ao fato e suas consequências e, portanto, não comporta a 

redução nenhuma o valor fixado na primeira instância (R$-10.000,00 para cada autor).

Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios 

fundamentos.

Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono dos apelados para 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de 
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Processo Civil.

Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm 

registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou 

constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de 

declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão 

vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por 

prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

AFONSO BRÁZ
Relator


		2017-08-14T16:00:25+0000
	Not specified




