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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003021-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
CONTINENTAL AIRLINES INC, são apelados LUIZ GORNSTEIN e VERA JEANETTE 
GORNSTEIN.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E CARLOS ABRÃO.

São Paulo, 27 de outubro de 2017.

Thiago de Siqueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 37.564
APELAÇÃO Nº 1003021-65.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: CONTINENTAL AIRLINES INC
APDOS.: LUIZ GORNSTEIN e OUTRA

Apelação  Responsabilidade civil  Transporte aéreo  Atraso de 
voo internacional  Passageiros idosos que tiveram que ficar no 
saguão do aeroporto de Newark pelo período de quatorze horas, 
aguardando outra aeronave para poder retornar ao Brasil no dia 
seguinte, sem terem sidos encaminhados para passar a noite em 
hotel pela companhia aérea  Indenização por danos morais  
Procedência  Incidência do Código de Defesa do Consumidor - 
Falha na prestação de serviço configurada  Alegação de falha 
técnica e necessidade de manutenção na aeronave que sequer 
restou provada pela ré  Necessidade, ademais, de manutenção 
prévia e constante  Demandantes que fazem jus à reparação 
postulada  Montante dos danos morais fixado pela douta 
Magistrada que não merece ser reduzido  Recurso da ré 
improvido.

A r. sentença (fls. 83/87), proferida pela douta 
Magistrada  Carla Themiz Lagrotta Germano, cujo relatório se adota, julgou 
parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos morais 
ajuizada por LUIZ GORNSTEIN e VERA JEANETTE GORNSTEIN contra 
CONTINENTAL AIRLINES INC, para condenar a ré no pagamento, a titulo 
de indenização danos morais, do valor de R$ 10.000,00 para cada autor. E, 
tendo em vista que as partes foram parcialmente vencidas, as custas devem 
ser suportadas nos termos do art. 86 do CPC.

Pelos autores foram opostos embargos de declaração 
às fls. 89/90, restando acolhidos na decisão de fls. 109/110 para alterar o 
dispositivo da sentença, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo 
PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 
rito ORDINÁRIO, ajuizada por LUIZ GORNSTEIN e VERA JEANETTE 
GORNSTEIN contra UNITED AIRLINES INC, para o fim de condenar a 
empresa-ré a pagar aos autores indenização por danos morais no valor de 
R$ 10.000,00 título de reparação por danos morais para cada um dos 
autores, corrigidos, desta data em diante, segundo a Súmula nº 362 do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça 1, consoante a Tabela Pratica de 
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Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, e com juros moratórios de um por cento nº 54 do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça.

Condeno UNITED AIRLINES INC ao pagamento 
das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, 
nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94, que arbitro em conformidade ao 
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor 
atualizado da causa.” 

Irresignada apela a vencida, sustentando que 
demonstrou que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de um problema 
técnico na aeronave, tendo sido os autores imediatamente reacomodados no 
próximo voo disponível e recebido assistência da companhia aérea em todo 
momento. Alega que o atraso de voo, por si só, não enseja a indenização por 
dano moral e os autores conseguiram voltar de viagem no dia seguinte pela 
manhã, não tendo suas férias prejudicadas por conta do ocorrido. Aduz que o 
atraso foi ocasionado por fator externo, já que houve necessidade de 
manutenção da aeronave, tendo agido de acordo com as leis para garantia do 
passageiro, inexistindo descumprimento do contrato. Afirma, ainda, que não 
praticou qualquer ato ilícito que desse ensejo à reparação por danos morais. 
Por fim, pugna pela redução da quantia indenizatória, caso seja mantida a 
procedência da ação, argumentando que o valor fixado é exagerado para fins 
reparatórios. Postula, por isso, a reforma da r. sentença.

Recurso tempestivo, preparado e recebido no duplo 
efeito.

É o relatório.

Os autores ajuizaram a presente ação alegando, em 
suma, que celebraram contrato de transporte aéreo com a ré para viajar de 
Newark para São Paulo, no dia 28 de setembro de 2016, às 21h55min. 
Todavia, dizem que no momento que foram realizar o check-in foram 
informados de que o voo atrasaria devido a falhas técnicas na aeronave, com 
previsão de partida às 00h. Alegam que durante o tempo de espera 
permaneceram no saguão do aeroporto, sem qualquer auxílio e pouco antes 
do embarque, foram informados do cancelamento e da remarcação do voo 
para o dia seguinte às 11h20min. Informam que uma extensa fila foi formada 
pelos passageiros junto ao balcão a fim de conseguirem assistência com 
hospedagem e alimentação, e que na vez que foram solicitar os vouchers de 
hospedagem e alimentação, foram informados de que não existiam mais 
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vagas nos hotéis parceiros da companhia ré. Afirmam que deveriam ter tido a 
preferencia para os vouchers de hospedagem e alimentação, por serem idosos. 
Passaram 14 horas de espera no saguão. Em virtude dos fatos, pediram a 
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos 
no importe de R$ 20.000,00. 

A ré, em sua defesa, alegou, em suma, que não 
praticou qualquer ato ilícito, capaz de ensejar o dever de indenizar os autores, 
tendo em vista que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de problemas 
técnicos na aeronave e, ainda, que foi prestada aos autores assistência à 
alimentação (fls. 28/39).

A douta Magistrada houve por bem julgar 
procedente a apresente ação, reconhecendo que a ré descumpriu 
injustificadamente a obrigação que assumiu perante os demandantes, o que 
ocasionou danos morais.

Este entendimento merece ser mantido.

Como esclarece Carlos Roberto Gonçalves, é fora de 
dúvida que o fornecimento de transportes em geral é atividade abrangida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, por constituir modalidade de prestação de 
serviços, motivo pelo qual, no tocante à responsabilidade civil do 
transportador, dois aspectos merecem destaque: 1º) a criação de uma 
responsabilidade objetiva semelhante à do Decreto n. 2.681, de 1.912, porém 
mais rigorosa, por afastar a possibilidade de se arguir o caso fortuito e a força 
maior, para excluí-la; 2º) a inexistência de limitação para indenização, não 
havendo mais lugar para a chamada indenização tarifada (autor cit., in 
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 6ª ed., pág. 225).

Neste mesmo sentido leciona Marco Fábio Morsello:

“Inserimos a Lei nº 8.078/90 no quadro da 
responsabilidade civil no transporte aéreo, com fulcro na premissa maior de 
que a tutela do consumidor, erigida a princípio constitucional de eficácia 
plena, ensejou a edição de efetivo microsistema, impondo, no âmbito das 
denominadas relações de consumo, a proteção à parte mais fraca, a 
observância do princípio da boa-fé objetiva, sem prejuízo da atribuição ao 
magistrado da denominada função corretiva nas relações jurídicas de 
consumo, visando, destarte, a mitigação e o afastamento de cláusulas 
contratuais que se afigurem abusivas”.

“Na seara da responsabilidade civil, emerge que, 
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sendo o transporte aéreo efetiva prestação de serviços, permite a aplicação 
do microsistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de consumo. 
Nesta hipótese, como já ressaltamos, a priori, quando da análise do princípio 
da reparação integral da vítima, a Lei n. 8.078/90 veda a limitação da 
responsabilidade, o que caracteriza antinomia com os ditames da Convenção 
de Varsóvia, no tocante ao transporte aéreo internacional, e com o Código 
Brasileiro de Aeronáutica, no âmbito do transporte aéreo doméstico” (autor 
cit., in “Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo”, Ed. Atlas, 2006, pág. 
68).

Estes entendimentos da doutrina, ademais, também 
encontram apoio na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 
consoante se infere dos seguintes precedentes:

“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E 
EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA  DANOS MATERIAL E 
MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO - REFORMA DA 
SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - 
SENTENÇA DE 1º GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE”.

“I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito 
Privado 'de que se tratando de relação de consumo, em que as autoras 
figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos serviços de 
transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor' (REsp 
538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004)”.

“II - De igual forma, subsiste orientação da E. 
Segunda Seção, na linha de que 'a ocorrência de problema técnico é fato 
previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior', 
de modo que 'cabe indenização a título 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' (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros, DJ de 09/10/2006).

“AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO 
DE MERCADORIAS. EXTRAVIO OU PERDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de 
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que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio de 
bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o 
evento se deu em sua vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista 
na Convenção de Varsóvia.

Agravo improvido” (AgRg no Ag 827374/MG, Rel. 
Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 04/09/2008, DJe 23/09/2008). 

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO - 
EXTRAVIO DE MERCADORIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DAS REGRAS DA CONVENÇÃO 
DE VARSÓVIA - SÚMULA 83/STJ - RECURSO IMPROVIDO” (AgRg no 
Ag 1035077/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª T., j. 22/06/2010, DJe 
01/07/2010).

“Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Extravio 
de bagagem. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia. Relação de 
consumo. Código de Defesa do Consumidor. Indenização ampla. Danos 
materiais e morais. Orientação do Tribunal. Pagamento de bolsa de estudos. 
Dano incerto e eventual. Aprovação incerta. Exclusão da indenização. 
Recurso acolhido parcialmente. Maioria”.

“I  Nos casos de extravio de bagagem ocorrido 
durante o transporte aéreo, há relação de consumo entre as partes, devendo 
a reparação, assim, ser integral, nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor, e não mais limitada pela legislação especial”.

“II  Por se tratar de dano incerto e eventual, fica 
excluída da indenização por danos materiais a parcela correspondente ao 
valor da bolsa que o recorrido teria se tivesse sido aprovado no exame para 
freqüentar o curso de mestrado” (REsp. 300.190/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 24.04.2001, DJ de 18.03.2002, pg. 256).

“Responsabilidade civil  Transporte aéreo. 
Extravio de bagagem. Indenização tarifada. Convenção de Varsóvia. Código 
de Defesa do Consumidor”.

“I  Em caso de pretensão à reparação de danos, o 
lapso decadencial é de cinco anos (art. 27 da Lei 8.078, de 11.09.90)”.

“II  Tratando-se de relação de consumo, 
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prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à 
Convenção de Varsóvia. Derrogação dos preceitos desta que estabelecem a 
limitação da responsabilidade das empresas de transporte aéreo” (REsp. 
258.132/SP, v.u., Rel. Min. Barros Monteiro, D.J. 19.03.2001, pg. 116).

Deve-se entender, por isso, que o contrato celebrado 
entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo Código de 
Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade do 
fornecedor independentemente de culpa pela reparação dos danos causados 
aos consumidores, assim o fazendo sem restrição alguma quanto à 
integralidade desta reparação. 

Cumpria à ré, por isso, provar a inexistência de falha 
na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação estabelecida 
com os autores, sobre o que, porém, nada demonstrou de concreto, tendo em 
vista que sequer as falhas técnicas da aeronave e necessidade de manutenção 
que, segundo afirma a defesa, teriam motivado o cancelamento do voo, não 
restaram provadas, não passando suas alegações do campo da argumentação. 

Ademais, ainda que assim não fosse, estas 
justificativas apresentadas pela ré em nada a socorreria, pois não teriam o 
condão de eximir sua responsabilidade no caso vertente, que é de caráter 
objetivo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
configurando, quando muito, fatores inerentes ao serviço que presta, 
caracterizando a hipótese de fortuito interno, pelo qual deve responder.

Como bem observou, a propósito, a douta 
Magistrada sentenciante “a manutenção deve ser prévia e constante”, o que 
não justifica o longo atraso e o descaso no tratamento dispendido aos autores. 

Deve responder perante os autores, por isso, pela 
ocorrência desta falha.

É de se notar, outrossim, pelo que se extrai dos 
autos, que os autores sofreram efetivo transtorno por não terem conseguido 
embarcar no voo na data efetivamente contratada, somente vindo a viajar no 
dia subsequente, o que foi mais do que suficiente para causar-lhes graves 
transtornos, preocupações, frustações, angústias e sofrimentos, pois em 
decorrência deste cancelamento, a viagem antecedentemente planejada, 
restou desprogramada como inicialmente previsto, obstando seu regular 
retorno e prejudicando parcialmente seu propósito.

Ademais, os autores possuem, respetivamente, 
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sessenta e sessenta e sete anos e tiveram que ficar no saguão do aeroporto 
pelo período de quatorze horas aguardando o voo para retornar ao Brasil, 
tendo em vista que a companhia aérea não lhes forneceu acomodação em 
hotel. Ora, tratando-se de pessoas idosas, a ré deveria tratar-lhes com mais 
respeito e atenção, inclusive dando-lhes prioridade na acomodação em 
detrimento dos demais passageiros que não gozassem do mesmo benefício, o 
que não ocorreu na hipótese. Dessa forma, restou devidamente caracterizado, 
no caso, a ocorrência do dano moral.

Com efeito, o contrato de transporte aéreo é de 
resultado, cabendo, portanto, ao prestador de serviço a obrigação de cumpri-
lo com segurança e prestabilidade, sob pena de ser obrigado a indenizar por 
eventuais danos causados ao consumidor, como no presente caso. 

Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-se 
o dano moral, “in verbis”:

“como a privação ou diminuição daqueles bens que 
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 
espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 
a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano 
que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano 
que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); 
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano 
Moral”, Ed. RT, 3ª ed., pág. 22).

Evidente, portanto, a configuração do dano moral 
causado aos demandantes em decorrência dos fatos em questão, de modo que 
faz jus à devida reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da 
Constituição Federal, que asseguraram de forma ampla e genérica o direito ao 
ressarcimento, assim como também do art. 186 do Código Civil e do art. 6º, 
inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, igualmente, no caso 
em tela.

No que diz respeito à fixação do montante da 
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um 
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é 
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre, 
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou 
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.

Conforme já se decidiu a este respeito, a indenização 
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por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que 
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com 
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, 
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua 
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).

Da mesma forma, também decidiu referida Corte no 
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de 
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima” 
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª T., j. 
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).

Não se deve olvidar, outrossim, conforme esclarece 
Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena Diniz, que 
“a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação 
compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção 
imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela 
indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa  
integridade física, moral e intelectual  não poderá ser violado impunemente, 
subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por não serem 
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral 
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando 
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao 
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como 
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou 
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, 
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com 
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” 
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9ª ed., págs. 584/585). 

Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da 
presente ação e foi acima destacado, é de se reconhecer que o montante 
arbitrado pela Douta Magistrada, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 
cada um dos autores não se afigura elevado, atento a gravidade do dano moral 
sofrido pelos demandantes e tendo-se em vista a finalidade desta indenização, 
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merecendo, por isso, ser mantido. O montante fixado revela-se, portanto, 
condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pelos autores, com as 
condições socioeconômicas destes e a com a capacidade da ré, além do fator 
de dissuasão a ser aplicado nestes casos. 

Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré não 
merece ser acolhida, restando mantida a r. sentença recorrida. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Thiago de Siqueira
Relator
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