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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1030885-84.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UNITED 
AIRLINES INC, é apelada BRUNA AYUMI OUBA.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação. V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO NEGRÃO (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.

São Paulo, 4 de setembro de 2017. 

Ricardo Pessoa de Mello Belli
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Apelaçãonº: 1030885-84.2016.8.26.0562 (processo digital)

Comarca: SANTOS  12ª Vara Cível

Apelante: INITED AIRLINES INC.

Apelada: BRUNA AYUMI OUBA(representada por sua mãe, Erica GarciaDantas)

MM. Juiz de primeiro grau: Rogério Márcio Teixeira

Voto nº 28.643

Apelação  Transporte aéreo Internacional  Ação indenizatória  
Sentença de acolhimento parcial dos pedidos  Irresignação 
improcedente  Passageira menor e desacompanhada que, em país 
estrangeiro, foi compelida a aguardar voo de conexão por vinte e 
duas horas, sem receber nenhum tipo de assistência por parte da 
companhia aérea  Indenização por dano moral arbitrada pela 
sentença na importância de R$ 15.000,00  Pretendida redução  
Inadmissibilidade. 

Dispositivo: Negaram provimento à apelação.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

ajuizada por DENISE DE FATIMA PEREIRA MESTRENER e outrosem face de AIR 

CANADA.

A autora, menor relativamente capaz, comprou 

passagens aéreas internacionais da ré, saindo de São Paulo (BR) em 27.6.16, 

com destino final em Knoxville (TN); em 12.7.16, de Knoxville (TN) com destino 
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final em Columbus (OH); e em 1º.8.16, de Columbus (OH), com destino final São 

Paulo (BR), este fazendo conexão em Chicago (IL). Os dois primeiro trajetos 

ocorreram normalmente. Entretanto, o voo de Columbus para Chicago sofreu 

atraso e, consequentemente, a autora perdeu o horário do embarque do voo de 

Chicago com destino a São Paulo. Muito embora a autora estivesse viajando 

desacompanhada, nenhuma assistência foi a ela prestada, tendo sido compelida 

a aguardar por vinte e duas horas em uma sala do aeroporto, sem a companhia 

de nenhum funcionário, sem alimentação, acomodação, nem informação, para 

então conseguir embarcar de volta para o Brasil. A autora experimentou 

significativo dano moral com o procedimento da transportadora aérea ré. 

Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, em quantia correspondente a 50 salários-

mínimos.

A r. sentença julgou a ação procedente para 

condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00, por danos morais. 

Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 

20% sobre o valor da condenação (fls. 105/107).

Apela a ré, pretendendo, tão somente, a redução do 

valor da indenização. Nesse sentido observa que o Ministério Público opinou 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1030885-84.2016.8.26.0562 4

pelo arbitramento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização, e que 

existiu exagero no arbitramento realizado pelo juízo de primeiro grau, em 

quantia três vezes superior à proposta pelo órgão ministerial (fls. 110/116).

2. Recurso tempestivo (fls. 109/110), preparado (fls. 

117/119) e respondido (fls. 123/128).

3. O parecer do Ministério Público em segundo grau 

é pelo improvimento do recurso (fls. 131/136).

É o relatório do essencial.

4. Não mais se discute, nesta esfera recursal, o ilícito 

imputado à companhia aérea apelante, consistente na falha na prestação de 

serviços à apelada e, como consequência, a respectiva responsabilidade pelos 

danos disso oriundos.

O pleito recursal se limita a discutir a medida da 

indenização arbitrada em primeiro grau.

Não assiste razão à apelante.
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Efetivamente, não é necessário grande esforço para 

aquilatar o abalo que o episódio em questão trouxe à apelada, menor 

desacompanhada, que, como visto, não recebeu hospedagem, alimentação nem 

qualquer tipo de assistência da companhia aérea, nas 22 horas em que 

aguardou o novo voo. 

E a indenização por danos morais deve ser fixada 

atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado, lenitivo 

suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de outro, pelo prisma da 

técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à repetição do fato, 

considerada a capacidade econômica das partes envolvidas, principalmente da 

autora do ilícito, não devendo, contudo, representar fonte de enriquecimento 

indevido.

Tudo isso sem perder de vista que as pífias 

indenizações muitas vezes fixadas em hipóteses tais, a se considerar que são 

poucos os que ingressam em juízo, acabam integrando o custo operacional dos 

grandes fornecedores de produtos e de serviços, mostrando-se tal custo bem 

menos expressivo do que seria o necessário para a implantação e manutenção 

de uma estrutura de atendimento ao consumidor realmente eficiente e 
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respeitosa.

Assim, considerada as peculiaridades do caso, tenho 

que a indenização foi bem arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 

15.000,00. 

5. Não é caso de aplicação da regra do art. 85, §11, 

do CPC, pois os honorários foram arbitrados no limite máximo do §2º daquele 

dispositivo.

Posto isso, meu voto nega provimento à apelação.

 RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
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