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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000757-47.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UNITED 
AIRLINES INC, são apelados FABIANO RICARDO SILVEIRA e MARINA SIMÕES 
DOS SANTOS.

ACORDAM, em 22ª 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 MATHEUS 
FONTES (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E CAMPOS MELLO.

São Paulo, 5 de outubro de 2017

ALBERTO GOSSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Foro de Santos - 4ª Vara Cível
Processo n°: 1000757-47.2017.8.26.0562
Apelante: FABIANO RICARDO SILVEIRA E OUTRO
Apelado: UNITED AIRLINES INC
Juiz Prolator da sentença: Frederico dos Santos Messias

VOTO N.º 10.407

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ATRASO NO VÔO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE 
DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA DE FORTUITO 
INTERNO.

DANO MORAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR 
ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO 
CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA 
MODERAÇÃO. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos,

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a 

sentença de págs. 143/152, cujo relatório se adota, que julgou procedente a 

ação indenizatória ajuizada por FABIANO RICARDO SILVEIRA E 

OUTRO contra UNITED AIRLINES INC “para condenar a ré ao pagamento de 

indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, 

corrigida monetariamente desde a data da sentença e acrescida de juros de mora, à taxa 

legal, a partir da citação.”. 

Inconformada, apela a ré (págs. 154/163) requerendo, em 

síntese, “que se dignem V. Exas. a reconhecer a improcedência da ação em razão da 
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ausência de danos morais ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a abusividade do 

quantum concedido, minorando a indenização substancialmente a esse título, lembrando-se 

que o atraso total da viagem dos Apelados foi de 11 horas e o valor arbitrado a título de 

indenização por danos morais foi de R$ 20.000,00.”. 

Anota-se que o recurso é preparado (fls. 164/165), 

tempestivo e foi contrariado (págs. 168/177).

É O RELATÓRIO.

Colhe-se dos autos que, em virtude de atraso de mais de 

dez horas para a partida do voo contratado com a empresa aérea ré, os autores 

pleiteiam a compensação pelos danos morais suportados.

Apesar alegar que o atraso se deu em virtude de 

necessidade de manutenção da aeronave, a empresa ré descuidou de provar 

suas alegações, motivo pelo qual não deve ser provido o recurso nesse ponto.

A responsabilidade objetiva do fornecedor por danos 

causados ao consumidor é prevista no artigo 14, do CDC, o que implica na 

responsabilidade pela falha na prestação do serviço, independentemente de 

culpa.

Ou seja, comprovada a contratação e a falha na prestação 

do serviço durante a execução da atividade típica da ré, presume-se sua 

responsabilidade civil, a menos que comprove alguma das excludentes 

previstas no do artigo 14, § 3º, do CDC.
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No caso em tela, a empresa ré não demonstrou nenhuma 

das hipóteses excepcionais arroladas no artigo supracitado.

O defeito no serviço existiu consistente no cancelamento do voo, na 

necessidade de aquisição de nova passagem e no atraso suportado. Assim, 

está caracterizada a responsabilidade da ré pelo fato do serviço.

Dano moral configurado. Atualmente, doutrina e 

jurisprudência conceituam dano moral como lesão à dignidade da pessoa 

humana ou, em outras palavras, ofensa a direito da personalidade. 

Na hipótese vertente, o cancelamento e o atraso de 

algumas horas, vulnerou a integridade psicofísica do autor, espécie de direito 

da personalidade, caracterizando, pois, a lesão extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO 
SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA 
A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. 
SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, pois 'O 
dano moral decorrente de atraso de voo 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 1.306.693/RJ, Rel. 
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011). 
Tribunal local alinhado à jurisprudência do STJ.
2. As conclusões do aresto reclamado acerca da configuração do 
dano moral sofrido pelos recorridos encontram-se firmadas no 
acervo fático-probatório constante dos autos e a sua revisão esbarra 
na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1323800 / MG; 
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Relator Ministro RAUL ARAÚJO; QUARTA TURMA; j. 
03/04/2014  destaquei)

Valor da compensação. A satisfação pecuniária do dano 

moral deve seguir dois critérios principais: (i) o compensatório, que visa não 

a indenizar, uma vez que a lesão à dignidade humana não pode simplesmente 

ser desfeita, mas anestesiar a lesão causada ao bem jurídico; e (ii) o 

pedagógico, com finalidades preventiva e inibitória.

O montante encontrado deve ser suavizado pelo cotejo 

com precedentes de casos análogos e pela aplicação do princípio da 

proporcionalidade-razoabilidade.

Nessa linha, tomados os padrões acima referidos, além de 

precedentes desta Câmara em casos semelhantes, deve ser reduzido o valor 

arbitrado pela sentença para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 

cada autor, a título de compensação por danos morais. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor 

para reduzir o valor da compensação dos danos morais, na forma acima 

delineada. 

Alberto Gosson
Relator
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