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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1136901-
90.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 
AIRLINES INC, é apelada MARCELO FERRAZ DE MARINIS.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Thiago Lodygensky Russo.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI 
MILANO E COUTINHO DE ARRUDA.

São Paulo, 7 de novembro de 2017.

MAURO CONTI MACHADO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1136901-90.2016.8.26.0100
Apelante: United Airlines INC 
Apelado: Marcelo Ferraz de Marinis
Comarca: São Paulo
Voto nº 37283

Indenização por danos morais. Atraso no voo. 
Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos 
danos causados. Insuficiência do serviço prestado. Danos 
morais caracterizados. Indenização mantida em 
R$10.000,00, corrigidos a partir do arbitramento, com 
incidência de juros de mora a contar da citação. Honorários 
advocatícios recursais fixados. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Marcelo Ferraz de Marinis ajuizou ação de indenização 

por danos morais em face da United Airlines Inc., pretendendo seja reparado 

pela demora ocorrida no voo de Chicago/Estados Unidos a São Paulo, o qual 

atrasou dois dias para a chegada no destino, com vária alterações 

desencontradas.

Em defesa, aduz que a demora ocorreu por imprevista 

manutenção da aeronave, e, ao revés, os danos maiores suportados são pela 

companhia aérea que mantém o avião no solo e tripulação à disposição, 

A r. sentença de fls. 90/92 julgou procedente e a ação 

para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00, 

monetariamente corrigida desde a publicação da presente sentença, de acordo 

com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, incidindo-se juros moratórios de 

1% ao mês a partir do trânsito em julgado e, em virtude da sucumbência, arcar 

com as custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa 

arbitrados em 20% da condenação.

Apela a ré sustentando que o valor arbitrado é excessivo, 
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já que não se cuida de exposição vexatória, lesão física ou mesmo morte.

Recebido, respondido e processado, subiram os autos.

É a suma do necessário.

O recurso não vinga.

É claro que as características do transporte aéreo, hoje o 

meio mais seguro e rápido das pessoas se locomoverem a qualquer região do 

mundo, em proveito dos seus interesses pessoais, deve observar regras 

rígidas e indisponíveis que envolvem não só o avião, mas toda a infraestrutura 

necessária para que se realize o voo, sendo daí exigidos aeroportos e a 

dependência às condições climáticas e de outras que se mostrem 

indispensáveis para esse fim, que é um todo indissociável.  

A obrigação do transporte é de resultado, mas possibilita 

a exceção do art. 14, §3º, incisos I e II, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1.990, sempre que o fato for invencível e imprevisível para impedir a execução 

da obrigação contratada anteriormente. 

Os defeitos na aeronave não podem ser considerados 

como caso fortuito, pois a manutenção deve ser prévia e constante.  E, depois, 

porque inexistiu justificativa plausível para o descumprimento do contrato, que 

teve atraso na saída, bem como nos consectários derivados do defeito, qual 

seja, acomodação e alimentação inapropriados.

Nem se queira aventar que os fatos narrados nos autos 

se tratam de mero aborrecimento, porquanto o autor, consumidor, foi 

submetido a um atraso de quase 48 horas do voo que o traria para o Brasil, 

sem que houvesse motivo aceitável para tanto.

A questão controvertida é de consumo e deve ser 
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dirimida segundo as normas principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1.990. A  responsabilidade é objetiva, sem causa,  o ônus da 

prova deve ser invertido em benefício dos consumidores por juízo de mera 

equidade, e a excludente invocada, a rigor, compreendida como inidônea ao 

que dispõe o art. 14, §3º, incisos I e II.  

Aliás, o artigo 741 do Código Civil estabelece que 

“interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do 

transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele 

obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma 

categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua 

custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação 

do usuário, durante a espera de novo transporte”.

Assim, ainda que tivesse ocorrido o defeito na aeronave, 

a companhia aérea continua sendo a responsável pela reparação dos danos 

causados aos passageiros.

 

A indenização devida foi arbitrada em observância 

princípios informadores da punição, indenização, proporcionalidade.

Daí porque principalmente devido à dupla finalidade que 

tem a indenização pelos danos morais, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, desestimulando a prática de atos semelhantes, mormente com base 

na verificação das circunstâncias do caso e em atendimento aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer, contudo, em enriquecimento 

sem causa, esta Turma Julgadora vem entendendo ser justa a fixação no valor 

de R$10.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da 

Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir da sentença e acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de dano 

originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp nº 318062/RS, 3ª T., Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
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Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 
RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 
QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 
PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 
CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO 
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 
por danos morais proposta por consumidor desamparado 
pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a 
toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no 
qual ficou sem assistência ou informação quanto às 
razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de 
transporte consiste em obrigação de resultado, 
configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 
3. A postergação da viagem superior a quatro horas 
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado 
e gera o direito à devida assistência material e 
informacional ao consumidor lesado, independentemente 
da causa originária do atraso. 4. O dano moral 
decorrente de atraso de voo prescinde de prova e 
responsabilidade de seu causador operase in re ipsa em 
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 
especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável 
a fixação da verba indenizatória por danos morais no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso 
especial provido.” (REsp 1280372/SP, Rel. Min. 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª T., j. 7.10.14).

Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, 

de rigor a imposição dos honorários recursais, arbitrando-se a verba arbitrada 

em desfavor da ré para mais 10% do valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §11 do NCPC.

Posto isto, nega-se provimento ao recurso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1136901-90.2016.8.26.0100 -Voto nº 37283 - Cintia 6

MAURO CONTI MACHADO

               RELATOR 


		2017-11-09T08:48:58+0000
	Not specified




