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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020929-15.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 
AILINES INC, é apelada LORENA RIGHI AFONSO.

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 e majoraram a verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 16 de novembro de 2017.

Carlos Abrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 30318 (Processo Digital)

Apelação nº 1020929-15.2015.8.26.0001

Comarca: São Paulo (3ª Vara Cível, Santana)

Apelante: UNITED AIRLINES INC.

Apelada: LORENA RIGHI AFONSO

Interessada: DELTA AIRLINES INC.

Juiz sentenciante: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ATRASO EM VOO - MENOR VIAJANDO 
DESACOMPANHADA AO EXTERIOR - SENTENÇA 
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - 
REPARO EM AERONAVE - PREVISIBILIDADE - 
RISCOS DO NEGÓCIO - ATRASOS - DESCASO 
COM A CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA - ÔNUS DA 
PROVA - ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - DANO 
MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO QUE 
RESPEITA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE, ATENTO AO CADERNO 
PROCESSUAL DESENHADO - DIMINUIÇÃO, 
IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 
RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA 
HONORÁRIA.

Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença de fls. 

218/221, integrada pelos embargos de declaração rejeitados de fls. 

232,   “... Diante do exposto, julgo PROCEDENTE PARCIALMENTE o 

pedido, para condenar United Airlines a pagar para a autora R$ 

20.000,00, por dano moral, que serão atualizados desde a data da 

sentença e acrescidos de juros legais desde a data do ato ilícito, mais 
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as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor 

da condenação. Condeno a autora a pagar as despesas processuais 

de Delta Airlines e os honorários de seus advogados, fixados em 10% 

do valor atualizado da causa.”, de relatório adotado.

Apela a empresa aérea alegando que houve 

problemas técnicos na aeronave, e que a autora chegou ao seu 

destino no dia seguinte, prestou toda assistência à menor, inclusive 

cientificando da necessidade da alteração de itinerário, motivo da 

reacomodação, alega que foi condenada “ao pagamento da singela 

quantia de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais” 

(fls. 236), o atraso causou mero aborrecimento, não pode conceber 

que uma pessoa adulta sofra dano moral em razão de uma espera 

pelo próximo voo, prestou assistência e se prontificou a ressarcir 

todos os gastos materiais despendidos durante a espera, valor 

condenatório exorbitante, pede total reforma com consequente 

improcedência da ação,  aguarda provimento (fls. 234/240).

Recurso tempestivo e preparado (fls. 241/246).

Regularmente processado (fls. 247).

Contrarrazões (fls. 248/269).
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Houve remessa.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra 

do Exmo. Senhor Procurador de Justiça Marcelo Rovere, o qual 

declinou a intervenção da Douta Procuradoria, uma vez que a autora 

alcançou a maioridade (fls. 278/280). 

É O RELATÓRIO.

O recurso não prospera, majorada a verba 

honorária.

A tessitura procedimental está a indicar que a 

companhia aérea, por duas vezes, cancelou o voo de São Paulo para 

Kansas com escala em Washington, causando muito mais que mero 

aborrecimento e simples dissabor à consumidora, menor de idade que 

viajava sozinha.

Com razão, a requerente perdeu horas para tentar 

remarcar o voo, marcado para o dia seguinte; recebeu ligação da 

Companhia que o voo tinha sido antecipado para as 22:50, voo este 

inexistente; perdeu a conexão e chegou ao seu destino 32 horas 

depois do previsto, suportando prejuízo extrapatrimonial, não apenas 

pela tensão a que foi sujeita, mas pelo efeito psicológico negativo 
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daquele que tenta embarcar duas vezes e se vê frustrado na sua 

pretensão.

Ademais a cliente era menor de idade, não 

dominava fluentemente o idioma e ficou horas no aeroporto 

aguardando nova conexão. Aqui cabe o registro não só da aflição da 

viajante menor, mas de seus pais, diante da demora na chegada de 

sua filha ao destino final.

 

Nesse sentido, atrasos, perda da conexão e 

remarcação do voo, refogem do mero aborrecimento, a ensejar 

reparação pelo dano extrapatrimonial perpetrado, à luz do art. 14 do 

Código Consumerista.

 

A respeito:

RESPONSABILIDADE CIVIL  Contrato de transporte aéreo 

 Atraso de voo  Inadimplemento contratual - 

Responsabilidade objetiva da transportadora  

Admissibilidade  Inteligência do art. 22, parágrafo único, 

do CDC   Contrato de transporte traz implícita obrigação de 

resultado - A não obtenção desse resultado importa no 

inadimplemento das obrigações assumidas e a 

responsabilidade pelo dano ocasionado - Responsabilidade 

objetiva da ré configurada  Alegação de atraso de voo 

decorrente de condições climáticas desfavoráveis  Não 

comprovação - Dano moral  Ocorrência - Prova - 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604677/artigo-22-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604641/par%C3%A1grafo-1-artigo-22-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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Desnecessidade  Basta a prova do fato que gerou a dor  

Dano “in re ipsa” [...].

(Apelação nº 1001887-71.2015.8.26.0003, Rel. Des. 

Álvaro Torres Júnior, julgado em 22/08/2016)

Ação de indenização por dano moral  Transporte aéreo 

nacional  Relação de consumo entre as partes  Atraso de 

voo superior a oito horas  Responsabilidade civil objetiva  

Fortuito não demonstrado  Falha na prestação de serviços 

 Passageira que perdeu compromissos profissionais em 

razão do longo atraso  Dever de reparar configurado  

Sentença mantida  Recurso improvido. (Apelação nº 

1005594-86.2016.8.26.0011, Rel. Des. Maurício Pessoa, 

julgado em 23/02/2017)

Inadmissível a dupla falha em intervalo de 24 horas, 

obrigando a autora a retornar a sua casa, voltar ao aeroporto com o 

chamado da companhia, chegar no aeroporto para ser informada de 

que o voo das 22:30 inexistia, aguardando novamente para então 

embarcar rumo ao seu destino, e mesmo assim perdeu a conexão 

para Kansas, chegando ao destino com mais de 32 horas de atraso. 

Não há qualquer dúvida, portanto, da existência do 

prejuízo extrapatrimonial, para o intuito de compensar a grave falha da 

companhia aérea, hospedado no art. 186 do Código Civil.

Aplica-se a relação de consumo, uma vez que o 
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transportador aéreo, ao saber do problema técnico da aeronave, 

deveria dar solução alternativa e alojar a passageira em outro voo de 

forma rápida, o que não aconteceu.

Assente nexo causal pelo duplo cancelamento 

havido, a soma de R$ 20.000,00 não se afigura elevada ou excessiva, 

mas tem dupla finalidade: minimizar o sofrimento experimentado e 

conscientizar a transportadora aérea de sua responsabilidade.

E diante do insucesso da requerida em comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que 

lhe competia, consoante o art. 373, inciso II do CPC, deve arcar com a 

respectiva reparação imposta.

Registro, na oportunidade, não haver espaço para 

prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à 

luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.

Dessarte, diante do insucesso do apelo, de rigor a 

mantença da r. decisão, elevando-se os honorários advocatícios para 

15% sobre o valor condenatório, art. 85, §11 do CPC.

Ausente qualquer elemento a abalar a r. sentença 

guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se mostrou 
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incensurável.

Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso, majorando a verba honorária para 15%, nos termos do artigo 

85, §11 do CPC, observada a gratuidade concedida.

Ficam advertidas as partes em litígio que, na 

hipótese de recursos infundados ou manifestamente 

protelatórios, poderão sofrer as sanções correlatas, inclusive 

pena por litigância de má-fé.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator
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