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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1121478-56.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes PEDRO EDUARDO STIVALLI e MARIA EDUARDA STIVALLI, é 
apelado UNITED AIRLINES INC..

ACORDAM, em 38ª 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 
FERNANDO SASTRE REDONDO (Presidente), FLÁVIO CUNHA DA SILVA 
E CÉSAR PEIXOTO.

São Paulo, 16 de maio de 2018. 

Fernando Sastre Redondo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 18026
APELAÇÃO Nº 1121478-56.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 16ª VARA CÍVEL 
JUIZ / JUÍZA DE 1ª INSTÂNCIA: FELIPE POYARES MIRANDA
APELANTES: PEDRO EDUARDO STIVALLI E MARIA EDUARDA STIVALLI 
APELADO: UNITED AIRLINES INC.

CAUSA MADURA. Sentença infra petita. Não apreciação do 
pedido indenizatório formulado pela coautora. Julgamento nos 
termos do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC. Sentença 
integrada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de Transporte Aéreo. 
Atraso de voo. Companhia área que não disponibilizou 
atendimento e assistência adequada aos autores no período de 
espera de 15 (quinze) horas. Aplicação do artigo 14 do Código 
de Defesa do Consumidor. Danos morais. Reconhecimento. 
Dever de indenizar a ambos os autores. Sentença integrada.
INDENIZAÇÃO. Quantum. Majoração. Cabimento, mas não para 
o montante pretendido. Fixação que deve ser compatível com o 
dano e atender aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.
SUCUMBÊNCIA. Inversão. Inadmissibilidade. Autores obtiveram 
êxito em metade dos pedidos, independentemente dos valores 
envolvidos. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação contra a r. sentença de fls. 90/98, que julgou improcedente 

o pedido de indenização por danos materiais e procedente o pedido de indenização 

por danos morais, para condenar a apelada a pagar ao apelante Pedro R$. 

3.000,00, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, impôs o 

pagamento de metade das custas e despesas processuais ao apelante Pedro, 

incumbindo o pagamento da outra metade à apelante, bem como condenou cada 

uma das partes a arcar com os honorários do patrono da parte adversa, fixada em 

10% do valor da causa.

Sustentam os apelantes que a respeitável sentença foi omissa em 
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relação aos pedidos formulados pela coautora Maria Eduarda. Defendem a 

majoração da indenização por danos morais, a ser fixada em R$ 20.000,00 para 

cada um dos apelantes. Alega que a sucumbência deve ser integralmente imposta 

à apelada, pois o pedido julgado improcedente tem valor muito inferior ao fixado 

para a indenização por danos morais. Postula o provimento do recurso para “que a 

Apelada seja condenada nos termos pedidos na Inicial, bem como a condenação 

da Apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados 

em 20% sobre o valor da condenação” (fls. 128).

Recurso tempestivo (fls. 116), preparado (fls. 133/134) e respondido 

(fls. 138/144).

VOTO

Por primeiro, anoto que, apesar da pretensão para “que a Apelada 

seja condenada nos termos pedidos na Inicial”, os apelantes não apresentaram 

razões para reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de 

indenização por danos materiais.

Logo, em relação a tal capítulo, tem-se por não impugnada a 

respeitável sentença.

Quanto ao mais, o recurso merece parcial provimento.

Trata-se de ação promovida pelos apelantes para indenização de 

danos materiais e morais que alegam ter sofrido em razão de atraso em voo 

internacional operado pela apelada.

De fato, a respeitável sentença deixou de apreciar os pedidos 

formulados pela apelante Maria Eduarda, limitando-se a julgar os pleitos do 

apelante Pedro.

Constatada a omissão na apreciação de tais pedidos, verifica-se que 
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também em relação a eles o feito está suficientemente instruído, passando-se ao 

respectivo julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC1.

A apelante Maria Eduarda comprovou documentalmente que, em 

razão de atraso em voo operado pela apelada, precisou aguardar no aeroporto de 

Newark (EUA) por aproximadamente 15 (quinze) horas para ser alocada em voo 

que deveria trazê-la de volta a São Paulo (fls. 31/32 e 43), sem que lhe fosse 

disponibilizada hospedagem ou outra acomodação adequada (fls. 34/42).

Assim, diante da narrativa inicial, considerando-se que a relação 

entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC) e que a prova da não 

prestação de assistência é de difícil produção, incumbia à apelada o ônus de 

comprovar que prestou adequado atendimento durante o prolongado período de 

espera (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Entretanto, a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que 

prestou assistência adequada à passageira durante o período de espera, pois 

apenas apresentou registros em seu sistema interno (fls. 80), que, isoladamente, 

são insuficientes para demonstrar a efetiva entrega dos vouchers de alimentação ali 

indicados.

Assim, demonstrado que a falha na prestação de serviços também 

atingiu a apelante Maria Eduarda, é a apelada responsável pela indenização dos 

danos em razão dela sofridos pela consumidora (art. 14 do CDC2).

Entretanto, em relação à apelante Maria Eduarda não há dano 

material a ser indenizado, pois não restou comprovado que seu patrimônio foi 

1“Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir 
desde logo o mérito quando:
[...]
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”
2 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 
riscos.
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diretamente afetado pelo acidente de consumo. 

Por outro lado, a prolongada espera sem adequada assistência, em 

país estrangeiro e sem previsão de nova decolagem para o destino final da viagem, 

tal como narrado nos autos, faz presumir que a apelante Maria Eduarda também 

experimentou transtornos emocionais e psíquicos, ante a frustração da justa 

expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade. 

Em suma, inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pela 

apelante Maria Eduarda, não se tratado, à evidencia, de mero aborrecimento, mas 

de fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil, como 

aliás, o juízo de origem já reconhecera em relação a seu genitor, o também 

apelante Pedro.

E, constatados os danos morais, bem como demonstrada a 

responsabilidade da apelada pela respectiva indenização, resta analisar o quantum 

devido à apelante Maria Eduarda, não fixado pela respeitável sentença, e ao 

apelante Pedro, impugnado nas razões recursais.

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a jurisprudência 

dos nossos Tribunais Superiores: “a indenização por dano moral deve atender a 

uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não 

cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 

razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).

Diante de tais parâmetros, o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau 

(R$. 3.000,00) enseja majoração, porquanto insuficiente, mas não para o valor 

pretendido pelos apelantes (R$. 20.000,00), que se apresenta excessivo.

Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a 

repetição da falha dos serviços da ré e levando-se em consideração a extensão dos 

danos experimentados pelos apelantes, razoável que a indenização seja fixada em 
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R$. 10.000,00 (quinze mil reais), para cada um deles, em respeito aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária a partir da data da 

sentença e juros moratórios a partir da citação.

No ponto, fica ressalvado o entendimento do Desembargador Achile 

Alesina, de que a incidência da correção monetária se dá a partir da publicação do 

acórdão.

Por fim, no que tange à inversão do ônus da sucumbência, não 

assiste razão aos apelantes, devendo ser mantida a sucumbência recíproca 

estabelecida na r. sentença. 

Os apelantes formularam pedidos de indenização por danos 

materiais e de indenização por danos morais, e, independentemente dos valores 

envolvidos, decaíram em relação a um deles, obtendo êxito em relação ao outro.

Assim, correta a distribuição equânime das custas e despesas 

processuais, respondendo os apelantes por metade e a apelada pela outra metade, 

bem como pelo pagamento dos honorários devidos ao patrono da parte contrária 

que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados 

para 12% do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

                         Fernando Sastre Redondo

                    Relator
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