
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2017.0000613563

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1074312-62.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LEONARDO SALVADOR NETO, é apelado UNITED AIRLINES INC..

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA 
DA SILVA E ACHILE ALESINA.

São Paulo, 16 de agosto de 2017. 

Fernando Sastre Redondo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16667
APELAÇÃO Nº 1074312-62.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 19ª VARA CÍVEL 
JUIZ / JUÍZA DE 1ª INSTÂNCIA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
APELANTE: LEONARDO SALVADOR NETO 
APELADO: UNITED AIRLINES INC.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Dano moral. 
Transporte aéreo internacional. Atraso de voo de treze horas, 
gerando cancelamento de compromisso profissional e pessoal 
no destino.  Majoração da quantia arbitrada. Cabimento. Atraso 
significativo, com consequências gravosas. Falha na prestação 
de serviço. Relação de consumo. Precedentes. Sentença 
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Ação de reparação por danos morais ajuizada pelo apelante foi, pela 

r. sentença (fls. 97/100), de relatório adotado, julgada parcialmente procedente para 

condenar a apelada-ré ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 

5.000,00, atualizada monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação. 

Apela o autor (fls. 105/114). Pugna pela majoração da verba 

indenizatória para R$. 15.000,00, pois reputa ínfima a quantia fixada em R$. 

5.000,00, diante das consequências do atraso no voo relatado, com o 

cancelamento de evento profissional e pessoal no destino. 

Recurso tempestivo, preparado e respondido. 

VOTO

A pretensão indenizatória veio fundada na alegação de que houve 

prestação de serviços defeituosa pela ré devido ao atraso de 13 (treze) horas no 

voo de ida (Guarulhos-Chicago) contratado pelo autor. Afirma que, devido ao 

atraso, experimentou inegáveis transtornos, pois teve que cancelar compromisso 

profissional.
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A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao 

pagamento da quantia de R$. 5.000,00, a título de danos morais.

Insurge-se o autor quanto ao valor da indenização arbitrado, 

requerendo majoração para R$. 15.000,00. 

Inquestionável a falha na prestação do serviço, que é indiscutível e 

causou, sem dúvida, transtornos ao autor. 

A hipótese é de relação de consumo, sendo aplicáveis, pois, as 

normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 

Logo, caracterizado o ato ilícito decorrente de falha na prestação dos 

serviços, é inegável a responsabilidade da ré, bem assim, a relevante perturbação 

psíquica sofrida pelo apelante, sobretudo no caso dos autos, consoante se vê do 

excerto da sentença impugnada, “verbis”: “(...), infere-se dos autos que o autor 

passou a noite à espera do embarque, sem que tenha sido acomodado em 

hospedagem adequada, revelando a desídia da empresa”. (fls. 98, antepenúltimo 

§).

Quanto ao valor da condenação na reparação por danos morais, 

arbitrada em R$. 5.000,00 (cinco mil reais) justifica-se a majoração da quantia, 

diante do atraso, da falta de assistência para acomodação, hospedagem, 

alimentação e comunicação. 

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por 

dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser 

insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser 

excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi 

predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).

Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a 

repetição da falha da prestação dos serviços da ré, levando-se em linha de 

consideração a extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável 
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que a indenização seja majorada para R$. 10.000,00 (dez mil reais), em respeito 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:

“Indenização  Atraso injustificado em voo internacional - Aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor  Prazo prescricional de 05 
anos não configurado  Decreto extintivo afastado  Aplicação do 
disposto no art. 1.013, § 3º do CPC  Ação que deve ser julgada 
procedente - Responsabilidade objetiva do réu - Dever de indenizar 
configurado  Dano moral fixado em R$ 10.000,00 e material em R$ 
357,00, condenando-se a requerida ao ônus da sucumbência - 
Recurso provido”.
(TJSP;  Apelação 1001751-40.2016.8.26.0100; Relator (a): Souza 
Lopes; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 
Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2017; Data de 
Registro: 28/06/2017).

“TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Atraso injustificado de 
mais de doze horas no segundo voo. Situação de indiscutível 
desconforto e aflição. Autores que foram conduzidos a sala com 
macas improvisadas, sem infraestrutura, cobertores, alimentação, 
sem acesso às bagagens e sem possibilidade de comunicação com 
parentes por internet. Majoração da indenização para R$ 8.500,00 
por autor. Admissibilidade. Valor que se revela moderado, dentro dos 
padrões de razoabilidade. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP;  Apelação 1021173-56.2016.8.26.0405; Relator (a): Gilberto 
dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de 
Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de 
Registro: 07/07/2017).

Em suma, a sentença é reformada, majorada a quantia arbitrada 

alusiva ao dano moral, nos termos enunciados. No ponto, fica ressalvado o 

entendimento do e. Desembargador Achile Alesina, de que a incidência da correção 

monetária se dá a partir da publicação do acórdão. 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

 

Fernando Sastre Redondo

                    Relator
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