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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1134806-87.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes NAIR KIKUE AIKAWA KOTSUBO e TIKAO KOTSUBO, é 

apelada CONTINENTAL AIRLINES INC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade 

com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 26 de setembro de 2017
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 19.762
Apelação Cível nº 1134806-87.2016.8.26.0100
Comarca de São Paulo  Foro Central Cível / 42ª Vara Cível
Juiz(a): André Augusto Salvador Bezerra
Apelante(s): Nair Kikue Aikawa Kotsubo e outro
Apelado(a)(s): United Airlines Inc.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. 
ATRASO DE MAIS DE OITO HORAS NO VOO. EXTRAVIO DE 
BAGAGENS. DANO MORAL. MONTANTE DA REPARAÇÃO 
QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DESTA 
CÂMARA.
O atraso de mais de oito horas no voo, culminando em perdas 
de conexões e chegada ao local de destino apenas no dia 
seguinte ao programado, não pode ser considerado mero 
transtorno. A situação se agrava quando se trata de dois idosos, 
que, além de serem tratados com descaso pela companhia 
aérea, que não lhes prestou qualquer assistência em terra, 
tiveram suas bagagens extraviadas e se viram obrigados a 
permanecer durante quatro dias no interior do hotel, em razão 
do frio e falta de suas vestimentas. Considerando os incômodos 
sofridos, as atribulações, as expectativas desfeitas de uma 
viagem prazerosa, o sentimento de impotência diante do atraso 
do voo, os revezes, o estresse, o montante da reparação 
arbitrado na r. sentença (R$5.000,00 para cada coautor) revela-
se apequenado, dentro de um critério de prudência e 
razoabilidade, comportando majoração para R$10.000,00 para 
cada coautor.
Apelação provida.

Vistos,

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 
sentença, prolatada às pp. 114/116, que julgou procedente o pedido 
formulado na inicial dessa ação de reparação de danos que NAIR KIKUE 

AIKAWA KOTSUBO e TIKAO KOTSUBO movem em face de UNITED AIRLINES INC., 
para condenar a ré a pagar a cada um dos autores a quantia de R$5.000,00, a 
título de reparação do dano moral suportado em decorrência da falha na 
prestação do serviço.

Os autores narram na inicial que celebraram com a ré 
contratos de transporte aéreo internacional de passageiros, com saída em 
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São Paulo e destino a cidade de Osaka (Japão), com escalas em Chicago 
(Estados Unidos) e Tóquio (Japão). O voo de conexão de Chicago a Tóquio 
atrasou oito horas e meia. Nesse período, não receberam da ré qualquer 
assistência. A conexão de Tóquio a Osaka foi perdida. Além dos 
contratempos decorrentes dos atrasos e perdas de conexões, suas bagagens 
foram extraviadas na viagem de ida. Permaneceram quatro dias sem suas 
bagagens. Anotam que são idosos, e, devido às baixas temperaturas no 
Japão, praticamente não saíram do interior do hotel, até a chegada de suas 
bagagens. Aduzem padecimento de dano moral e pediram sua reparação.

O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória, 
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) no dia contratado, os autores 
compareceram ao aeroporto e realizaram check in no horário adequado; 
todavia, a conexão em Chicago atrasou, levando-os a perder o voo para 
Tóquio; tiveram que partir várias horas depois, sem receber assistência da 
companhia aérea; e (b) esse descumprimento no contrato gerou nos autores 
evidentes constrangimentos (estes, inerentes a quem tem de passar um dia a mais 
em uma localidade que desconhece, sem qualquer assistência da fornecedora de 

serviço). Assim, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para 
condenar a ré a pagar a cada um dos autores a quantia de R$5.000,00, a título 
de reparação do dano moral suportado em decorrência da falha na 
prestação do serviço.

Inconformados, os autores apelam às pp. 120/126. Alegam, em 
suma, que o montante da reparação comporta majoração. Pugnam pelo 
provimento do recurso para reforma da r. sentença.

A ré ofertou contrarrazões (pp. 136/143).

Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário 
virtual.

É o relatório do essencial.

2. A responsabilidade da ré pela reparação do dano moral 
suportado pelos autores tornou-se tema imutável, por força da eficácia 
preclusiva da coisa julgada material. Resta analisar a extensão do dano.

Realmente, o atraso de mais de oito horas no voo, culminando 
em perdas de conexões e chegada ao local de destino apenas no dia 
seguinte ao programado, não pode ser considerado mero transtorno.
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A situação se agrava quando se trata de dois idosos, que, além 
de serem tratados com descaso pela companhia aérea, que não lhes prestou 
qualquer assistência em terra, tiveram suas bagagens extraviadas e se viram 
obrigados a permanecer durante quatro dias no interior do hotel, em razão 
do frio e falta de suas vestimentas.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico o valor da 
reparação não é tarifado, e que os critérios de fixação são propostos pela 
doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-se o Superior 
Tribunal de Justiça: “Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios 
seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, 
para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, 
bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade 
da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à 
prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente 
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de 
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal 

causado pela ofensa” (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 

09.02.99).

De acordo com esses critérios, e considerando os incômodos 
sofridos, as atribulações, as expectativas desfeitas de uma viagem 
prazerosa, o sentimento de impotência diante do atraso do voo, os revezes, 
o estresse, o montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00 para 

cada coautor) revela-se apequenado, porque ela (a reparação) deve ser 
estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e 
razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva 
(RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). A fim de atender aos anseios 
reparatório e punitivo e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à 
luz da razoabilidade, aquele valor comporta majoração para R$10.000,00 
para cada coautor.

Nesse sentido: TJSP, Ap. nº 1029409-34.2014.8.26.0577, Rel. Des. 

SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. em 21/06/2017; e TJSP, Ap. nº 
1015767-60.2015.8.26.0576, Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. em 
28/09/2016.

3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para 
majorar a verba reparatória, de R$5.000,00 para cada coautor, para 
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada coautor.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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