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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1072327-24.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
ANDRÉ FRANÇOIS JÚNIOR e PAULA VIDAL POLETO, é apelada/apelante UNITED 
AIRLINES INC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª 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 Desembargadores JONIZE SACCHI DE 
OLIVEIRA (Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO E SALLES 
VIEIRA.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Jonize Sacchi de Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO N. 1072327-24.2017.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL  FORO CENTRAL 
APTES/APDOS: ANDRÉ FRANÇOIS JÚNIOR E OUTRO 
APDA/APTE: UNITED AIRLINES INC

VOTO N. 4845

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS EM TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E 
AVARIAS EM BICICLETAS DESPACHADAS COMO 
BAGAGENS  Sentença de parcial procedência que condenou 
a companhia aérea à indenização por prejuízo material em 
R$43.091,10, além de reparação por lesão moral em 
R$10.000,00 para cada um dos dois autores  Apelação das 
partes  Transporte aéreo internacional  Entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão 
geral  Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso 
Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618  Aplicação da 
Convenção de Montreal no tocante aos danos materiais 
resultantes de avarias em bagagens  Norma internacional, 
porém, que não exclui a incidência do Código de Defesa do 
Consumidor no tocante à indenização por danos morais  
Acervo probatório composto por laudo de avaliação 
confeccionado por terceiro, comprovando as avarias 
manifestadas nas bicicletas despachadas pelos autores  
Reparação, porém, que deve ser limitada a 1.000 (mil) Direitos 
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Especiais de Saque (DES), nos termos do art. 22, 2, da 
Convenção de Montreal  Despesas com peças das bicicletas 
que já extrapolam o teto da norma regente  Limitação da 
condenação a R$5.062,60 para cada autor, correspondente ao 
valor de 1.000 DES à época do desembarque, quando os bens 
deveriam ter sido entregues incólumes  Acréscimo de 
correção monetária desde aquela data e juros moratórios 
fluindo da citação  Danos morais de natureza in re ipsa  
Bicicletas adquiridas para realização de projeto profissional 
promovido por Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP)  Contratempos e dissabores impingidos 
para reparação dos prejuízos materiais, os quais não serão de 
todo indenizados por força da limitação legal  Transtornos 
que vão muito além dos toleráveis e são capazes de abalar a 
paz de espírito e o equilíbrio psíquico  Quantum arbitrado à 
luz da tríplice finalidade do instituto (punitiva, compensatória 
e dissuasora) , bem como em atenção ao princípio da 
proporcionalidade  Elevação de 10.000,00 para R$18.000,00 
para cada requerente  Juros moratórios que correm da 
citação (art. 405 do Código Civil)  Inviável o ressarcimento de 
honorários advocatícios contratuais, uma vez que oriundos de 
ajuste particular sem participação e anuência da contraparte  
Precedentes desta Colenda Câmara  Sentença reformada 
para limitar a indenização por danos materiais e majorar a 
compensação pelos danos morais  Apelos parcialmente 
providos.

Trata-se de ação de indenizatória por danos materiais e morais ajuizada 

por André François Júnior e Paula Vidal Poleto contra e United Airlines INC.

Narram os autores que, entre 18.05.2016 e 19.05.2016, ao realizarem 

voo internacional entre os aeroportos de Newark (Estados Unidos da América) e 

Guarulhos (Brasil), tiveram suas bicicletas profissionais, então despachadas como 

bagagens, extraviadas, as quais lhes foram devolvidas dois dias depois (21.06.2015), com 

avarias. Por tais motivos, requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais, em importância não inferior a R$30.000,00, e por danos materiais, 

consistentes em peças importadas para reparo (R$42.351,10), custos de importação 

(R$17.303,80), mão de obra (R$440,00), perda do valor de mercado (R$8.950,44), taxa de 

embarque adicional (R$1.484,00), honorários técnicos para confecção de laudo 

(R$300,00) e honorários advocatícios contratuais (R$3.500,00), totalizando R$74.329,34.
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Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a 

requerida: (i) “ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no importe 

R$ 43.091,10 (R$ 42.351,10 + R$ 440,00 + R$ 300,00), com atualização monetária pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso, e com juros de mora de 1,0% 

ao mês, a partir da citação; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no 

importe de R$ 20.000,00 (sendo R$ 10.000,00 para cada autor), com atualização 

monetária mediante aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da 

presente data (aplicação da Súmula 362 do STJ), e com juros de mora de 1,0% ao mês, a 

partir da citação; (iii) a suportar integralmente o ônus sucumbenciais, incluídos os 

honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformados, André François Júnior e Paula Vidal Poleto recorrem às 

fls. 161/176, sustentando: (i) o douto Juízo a quo reconheceu a aplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, mas se equivocou ao deixar de condenar a requerida a reparar 

todos os danos causados; (ii) os custos tributários estão documentados e decorrem da 

necessidade de importar as peças que serão substituídas nas bicicletas, uma vez que não 

são produzidas no Brasil; (iii) as bicicletas eram novas e certamente não manterão o 

mesmo valor de mercado, ainda que os reparos sejam efetuados com excelência; (iv) a 

taxa adicional de embarque deve ser restituída, porquanto o transporte foi falho, 

resultando no extravio das bicicletas, posteriormente  devolvidas com danos; (v) o 

ressarcimento da quantia despendida com honorários advocatícios encontra respaldo no 

art. 389 do Código Civil e no princípio da reparação integral; (vi) a indenização por dano 

extrapatrimonial comporta majoração à luz das vertentes do instituto, do princípio da 

proporcionalidade e das circunstâncias do caso, notadamente o atraso na conclusão do 

transporte, os contratempos acarretados, o cancelamento de projetos profissionais que 

seriam empreendidos com as bicicletas e os dissabores na perseguição de seus direitos. 

Requerem a reforma parcial da r. sentença e a total procedência da 

demanda, majorando-se a indenização por dano moral para, no mínimo, R$30.000,00, 

sendo R$15.000,00 para cada autor.

United Airlines, por sua vez, apela às fls. 179/202. Aduz, em síntese, 

que: (1) apesar do extravio das bagagens, empenhou-se em localizá-las e logrou entregá-

las aos passageiros dois dias depois do desembarque, prazo inferior aos 21 (vinte e um) 

dias estipulados pela Convenção de Montreal para caracterizar extravio; (2) os 

passageiros não formalizaram protesto, na forma e no prazo previstos na mencionada 

legislação internacional; (3) tomou as medidas para mitigar, dentro do possível, os danos 

causados aos passageiros; (4) os documentos colacionados consistem em laudos e 
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avaliações unilaterais, os quais não demonstram o desembolso efetuado para reparação 

dos bens danificados; (5) os fatos narrados não acarretaram lesão moral; (6) a 

condenação, se mantida, deve ser limitada em conformidade com os arts. 22 e 29 da 

Convenção de Montreal, que prevê teto comum para indenizações por danos materiais e 

morais; (7) os juros da condenação devem fluir da data de publicação da sentença. 

Pleiteia a improcedência integral dos pedidos, ou, sucessivamente, a 

redução da condenação nos moldes da legislação internacional e a alteração do termo 

inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões somente pelos autores às fls. 222/228.

É o relatório.

Em recente julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n. 636.331 e 

do Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu, nos casos de avarias em bagagem em transporte aéreo internacional de 

passageiros, a prevalência da “Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional” (Decreto n. 5.910/2006), também denominada de 

Convenção de Montreal, em detrimento das disposições contrárias previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, fixando a seguinte tese sobre o tema 210:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” 

(STF, RE n o 636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, j. 25.05.2017). 

Com fulcro no voto condutor, o Pretório Excelso entendeu, em síntese, 

que: (i) a proteção do consumidor não é a única diretriz que orienta a ordem econômica, 

uma vez o art. 178 da Carta Magna impõe a observância dos acordos internacionais 
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quanto à ordenação do transporte aéreo internacional1; (ii) tomando-se em conta a 

mesma hierarquia dos instrumentos normativos em conflito, a aplicação conjunta dos 

critérios de solução de antinomia resulta na predominância da Convenção de Montreal 

em face do Código de Defesa do Consumidor, seja porque o primeiro é mais recente, seja 

porque estabelece preceitos de cunho especial. 

Logo, havendo, na espécie, transporte aéreo internacional realizado 

entre os Estados Unidos da América e o Brasil, indubitável o enquadramento da situação 

concreta à regulamentação internacional, em linha com o disposto no art. 1º, “2”, in 

verbis: “todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e 

o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, 

seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo 

escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado 

Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma 

escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte 

internacional, para os fins da presente Convenção”.

Contudo, não se pode deixar de observar que, no tocante à indenização 

por danos morais, a Corte Suprema concluiu pela inaplicabilidade das convenções 

internacionais, de modo que a indenização extrapatrimonial permaneceu adstrita à 

legislação nacional. Vale dizer, no tema pertinente à ofensa moral, prevalece a legislação 

consumerista brasileira e o princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC), cujas 

raízes encontram igual sustentáculo na Constituição Federal (art. 5º, XXXII da CF2).

Acerca da limitação material das convenções internacionais, merecem 

transcrição os debates travados pelos Ministros da Excelsa Corte:

“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  Presidente, apenas 

para prestar um esclarecimento, uma vez que aparteei o 

1 “Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à 
ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da 
reciprocidade. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em 
que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações 
estrangeiras”.
2 “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
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ministro Gilmar Mendes, o objeto do extraordinário de nº 

636.331 é único: a indenização por dano material, presente o 

conteúdo da mala. Não está em jogo aqui a responsabilidade 

por danos morais.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Eu fiz 

questão de deixar claro, de qualquer forma, que a Convenção 

só limita por dano material. Portanto, nós não... tal como 

Vossa Excelência já havia firmado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI  Ministro 

Relator, eu concordo com Vossa Excelência e também com a 

observação do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que a 

discussão está delimitada pelo pedido feito no recurso em 

que a ré, ou a recorrente, pede apenas que se altere o 

entendimento relativo ao dano material, requerente inclusive 

que seja 'restabelecida a decisão de primeiro grau, aplicando-

se as regras da Convenção.' A decisão de primeiro grau 

condenou a ré não apenas ao pagamento de danos 

materiais, mas também a danos morais. Os danos materiais, 

pelo extravio da mala, foram circunscritos ao equivalente em 

reais ao total de direitos especiais de saques 

correspondentes ao peso da mala, que ficou estabelecido em 

vinte quilos. No que diz respeito aos danos morais, a 

empresa foi condenada a seis mil reais, corrigidos na forma 

da lei.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  Nessa matéria, 

quanto aos danos, já houve preclusão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o 

que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão 

da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, 

à questão do dano material”.

Assim, delimitada a moldura normativa a partir da qual os fatos 

controvertidos serão examinados, convém adiantar que a irresignação da ré comporta 
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parcial provimento, a fim de que os danos materiais sejam reparados em conformidade 

com o princípio da indenização tarifada, ao passo que o apelo dos autores prospera 

também em parte, para elevar os danos morais.

No que tange aos danos materiais, o acervo documental demonstra 

seguramente que as bicicletas despachadas pelos autores no local de partida foram a eles 

entregues no destino com avarias. A alegada ausência de ressalvas na retirada dos bens 

não exclui o direito à indenização, porquanto o art. 31, 1, da Convenção de Montreal 

estabelece que a falta do aviso oportuno de protesto induz presunção relativa de entrega 

incólume, o que pode ser confrontado por prova em sentido diverso.

Confira-se:

“Artigo 31  Aviso Oportuno de Protesto

1. O recebimento da bagagem registrada ou da carga, sem 

protesto por parte do destinatário, constituirá presunção, 

salvo prova em contrário, de que os mesmos foram 

entregues em bom estado e de acordo com o documento de 

transporte ou com os registros conservados por outros 

meios, mencionados no número 2 do Artigo 3 e no número 2 

do Artigo 4”.

No caso em apreço, os laudos colacionados às fls. 37/40 e 41/44, 

elaborados e assinados por técnico especializado da empresa Global Esporte.com, 

descrevem e ilustram com precisão as avarias. Segundo se extrai, as bicicletas 

apresentaram “avarias totais ou parciais descaracterizando seu estado de funcionamento 

pleno ao uso” (fls. 37 e 41). Após elencá-los em tópicos acompanhados de fotografias, o 

profissional concluiu que os estragos seriam “oriundos de forte impacto, ou seja, não são 

provenientes do desgaste natural de utilização” (fls. 40 e 44).

A natureza unilateral do documento não retira, no contexto delineado, 

sua eficácia como elemento de convicção. A requerida poderia ter reclamado a produção 

de prova pericial para avaliar a exata dimensão dos danos, mas se recusou a fazê-lo, 

pleiteando, ao revés, o julgamento imediato da causa (fls. 149/150). Outrossim, a 

companhia aérea não rebateu a alegação de que as bicicletas eram novas, tampouco 
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aventou ter ressalvado a existência de avarias por ocasião da expedição, no aeroporto de 

Newark. 

O substrato probatório, em verdade, resume-se aos documentos 

colacionados pelos autores, haja vista a ré ter trazido unicamente cópia de precedentes 

jurisprudenciais em tese aplicáveis à espécie.

Acolher a alegação de prova unilateral significaria cercear o direito de 

defesa dos passageiros prejudicados pela inegável má-qualidade do serviço, máxime se 

levada em conta a força probandi dos laudos de fls. 37/44.

No que tange ao valor da reparação, não há elementos que impeça o 

acolhimento dos orçamentos de fls. 47/49. Ao se considerar a idoneidade dos laudos de 

fls. 37/44, o levantamento do custo das peças a serem substituídas estaria facilmente ao 

alcance da requerida, uma das maiores companhias aéreas do mercado internacional e 

sediada nos Estados Unidos da América, domicílio do fornecedor dos itens necessários ao 

conserto dos bens.

Não obstante, a ré nada provou, o que reforça a plausibilidade dos 

orçamentos feitos a pedido dos autores.

Todavia, malgrado a irresignação da transportadora aérea não 

prosperar em relação à existência dos danos, são relevantes, de outra parte, suas razões 

concernentes à limitação da indenização. 

Na esteira da tese editada pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu a 

aplicabilidade imediata da Convenção de Montreal em litígios decorrentes de avarias em 

bagagens, os danos materiais versados na causa não são integralmente indenizados, tal 

como defendem os requerentes, mas somente até o limite de 1.000 Direitos Especiais de 

Saque (DES), nos termos do art. 22, 2, da Convenção de Montreal, in verbis:

“Artigo 22  Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso 

da Bagagem e da Carga

2.  No transporte de bagagem, a responsabilidade do 
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transportador em caso de destruição, perda, avaria ou 

atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por 

passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao 

transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma 

declaração especial de valor da entrega desta no lugar de 

destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for 

cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar 

uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que 

prove que este valor é superior ao valor real da entrega no 

lugar de destino”.

A única exceção é aquela na qual o passageiro tenha apresentado 

declaração especial de valor, hipótese em que a cobertura se estende, em princípio, à 

importância consignada. 

No caso, porém, não há notícia de que os autores tenham procedido 

dessa forma. Há, sim, à fl. 34, informação de que pagaram tarifa de US$400,00 

(quatrocentos dólares americanos) pelo transporte de 2 sporting equipment [sic].  Ocorre 

que o aludido documento, mero recibo de despacho das bagagens, não traz o valor dos 

bens, tampouco informa protocolo de declaração de valor.

Dessa forma, independentemente da extensão dos danos materiais 

resultantes da falha na prestação do serviço, os quais, consoante decidido corretamente 

em sentença, equivalem a R$43.091,10 (peças, mão de obra e honorários técnicos de 

avaliação), a condenação imposta à requerida não pode ultrapassar o teto de 1.000,00 

(hum mil) Direitos Especiais de Saque para cada autor, que, em 19.05.2016, data do 

desembarque, correspondiam a R$5.062,60 (cinco mil e sessenta e dois reais e sessenta 

centavos) 3.

Por isso mesmo, a condenação relativa aos danos materiais deve ficar 

adstrita a R$10.125,20 (dez mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos), sendo 

metade para cada passageiro lesado, acrescidos de correção monetária desde 19.05.2016 

(data do desembarque, quando as bicicletas deveriam ter sido entregues incólumes) e 

juros moratórios fluindo da citação (14.08.2017, cf. 62).

Tal fixação, inclusive, prejudica a discussão atinente ao ressarcimento 

3 Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, em 21.05.2018: 
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
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das despesas com importação, da tarifa com adicional de bagagem e a perda do valor de 

mercado, uma vez que o teto indenizatório já foi atingido. Com efeito, é inócuo averiguar 

danos emergentes e lucros cessantes adicionais que, mesmo existentes, superariam o 

teto legal pelo qual responde a transportadora.

O ressarcimento da despesa com honorários advocatícios contratuais, 

por decorrer da perseguição não apenas do prejuízo material, mas, também, da lesão 

extrapatrimonial, será analisado posteriormente.

Os danos morais, por sua vez, são inegáveis e encerram natureza in re 

ipsa. 

Os autores encomendaram duas bicicletas personalizadas no exterior e 

se deslocaram aos Estados Unidos da América para testá-las e trazê-las ao Brasil. Os bens, 

segundo se extrai à fl. 46, seriam utilizados em projeto da Organização ImageMagica, 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) filiada à Organização das 

Nações Unidas e “que desenvolve projetos e documentários fotográficos que promovem 

educação, saúde e cultura para jovens e adultos”. André François e Paula Poleto, iriam 

“pedalar durante 1 ano, por várias cidades da América Latina, EUA, Europa para mostrar 

através de imagens o dia a dia de cada localizada visitada”. Ainda segundo a declaração 

de fl. 46, os autores “viajam com suas bicicletas, seus materiais fotográficos e intenção de 

produzir mais um livro”.

É patente, nesse contexto, os impactos acarretados pela falha na 

prestação do serviço de transporte. As avarias descaracterizaram “o estado de 

funcionamento pleno ao uso” das bicicletas e certamente frustraram os planos 

profissionais dos requerentes, na medida em que com elas contavam para realização do 

projeto promovido pela OSCIP Organização Image-Mágica. 

Somam-se a isso os contratempos ocasionados pela tentativa de solução 

do imbróglio. Os bens foram entregues apenas dois dias depois do desembarque e os 

passageiros tiveram que apurar por conta própria os danos, com considerável dispêndio 

de energia. Ademais, agrava o estado de irresignação o fato de que o reparo demandará 

tempo razoável, não só pelo curso desta causa, mas também pela fabricação de peças 

novas e importação. Não bastasse, avulta o abalo de espírito o prejuízo financeiro não 

coberto, o que, se por um lado decorre de aplicação da lei, por outro, não é suficiente 

para confortar a agressão à psique.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1072327-24.2017.8.26.0100 -Voto nº 12

Há, pois, inequívoca lesão extrapatrimonial que não pode ficar indene à 

luz do art. 5º, V e X, da Constituição Federal4, além do arts. 6º, VI, 14, do Código e Defesa 

do Consumidor5.

No tocante ao quantum, não se deve olvidar de que a justa reparação 

dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, 

objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter 

compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal 

sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o 

responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir 

que outra pessoa pratique ilícito semelhante. 

Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que: 

"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do 

magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos 

de dano moral não contemplado legalmente, a reparação 

correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, 

RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo 

em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele 

ligado, muito comum na indenização dos danos. É de 

competência jurisdicional o estabelecimento do modo como 

o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios 

subjetivos (posição social ou política do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos 

(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e 

repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão 

judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, 

baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo 

causado e na capacidade econômica do responsável. Na 

4 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)V - é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...)X - são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação”; 
5 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”;
“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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reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, 

levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e 

não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência" 

(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São 

Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5ª 

edição, p. 78/79).

Em outras palavras, na fixação do valor do devido ressarcimento deve-

se levar em conta o bem jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o 

perfil do ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da 

reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o 

prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, 

represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade.

Ora, o montante de R$20.000,00 arbitrado em Primeiro Grau, de fato, 

mostra-se insuficiente para indenizar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados, 

diante das circunstâncias relatadas. Diante da frustração e de abalo psicológico 

resultantes de todos os dissabores, sobretudo do impacto nos projetos profissionais e das 

perdas não somente patrimoniais para reparo do prejuízo, eleva-se a indenização para 

R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo R$18.000,00 (dezoito mil reais) para cada 

autor, importância que melhor se amolda ao princípio da proporcionalidade e os vetores 

consignados.

A condenação a esse título será corrigida monetariamente a partir da 

publicação da sentença (19.02.2018, cf. fl. 160) e acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês desde a citação. 

O pleito de alteração do termo inicial dos juros moratórios não 

comporta acolhida, porque, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, os juros 

fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e não da publicação do ato decisório 

que arbitra a indenização.

Por fim, quanto à indenização material pelas despesas com honorários 
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advocatícios, é assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a contratação de 

advogado não decorre de ilícito perpetrado pela contraparte, mas se insere na livre opção 

do requerente, sem a participação ou anuência daquela. Por isso mesmo, as disposições 

dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil não têm o condão de obrigar a requerida a 

ressarcir aos autores os honorários contratuais ajustados.

Há precedentes nesta Câmara: 

"AÇÃO INDENIZATÓRIA  DANOS MORAIS  TRANSPORTE 

AÉREO INTERNACIONAL  ATRASO DE VOO POR QUESTÕES 

METEOROLÓGICAS  (...) "DANOS MATERIAIS  

RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO A TÍTULO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA A 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL  Descabimento  Ré que 

não fez parte do contrato  Gastos que não podem ser 

imputados à parte contrária  Contratação que é 

personalíssima  Apelo, neste aspecto, improvido” (Apelação 

n. 1023053-28.2016.8.26.0100, Relator Salles Vieira, 24ª 

Câmara de Direito Privado, julgado em 12.03.2018)  sem 

destaque no original;

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegação de danos materiais 

decorrentes da contratação de advogado para atuar perante 

o Juizado Especial Cível. Sentença de improcedência. 

Irresignação da parte autora. Descabimento. Justiça gratuita 

já concedida pelo Juízo de origem. Desnecessária a 

assistência por advogado para atuar perante o Juizado 

Especial Cível nas causas de até vinte salários mínimos. 

Procedimento sumaríssimo que afasta a condenação em 

honorários advocatícios nas causas decididas em única 

instância e nas que não houver litigância de má-fé. Artigos 

9º e 55 da Lei 9.099/95. Relação contratual celebrada entre 

a parte e pessoa de sua confiança, da qual a outra parte 

não participou, nem tampouco negociou o valor da 

prestação do serviço. Honorários sucumbenciais desta 

demanda bem fixados pelo Juízo 'a quo'. Valor arbitrado em 

consonância com os critérios do artigo 20, §4º, do CPC/73, 
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vigente à época. Recurso conhecido em parte e, na parte 

conhecida, não provido” (Apelação n. 

0007479-07.2015.8.26.0297, Relator Walter Barone, 24ª 

Câmara de Direito Privado, julgado em 16.12.2016)  sem 

destaque no original.

Em conclusão, a r. sentença deve ser reformada para que a demanda 

seja julgada parcialmente procedente, condenando-se United Airlines INC. a pagar a 

André François Júnior e Paula Vidal Poleto: (i) R$10.125,20 (dez mil, cento e vinte e cinco 

reais e vinte centavos), sendo metade para cada autor, acrescidos de correção monetária 

desde 19.05.2017 (data do desembarque, quando as bicicletas deveriam ter sido 

entregues incólumes) e juros moratórios fluindo da citação; (ii) R$36.000,00 (trinta e seis 

mil reais), sendo R$18.000,00 (dezoito mil reais) para cada requerente, quantia que será 

corrigida monetariamente a partir da publicação da sentença (19.02.2018, cf. fl. 160) e 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (14.08.2017, cf. 62).

Em razão da sucumbência recíproca, as partes repartirão as despesas 

processuais, na proporção de 75% para a ré, que decaiu em parte na indenização por 

danos materiais e totalmente na indenização por danos morais, e em 25% para os 

autores. 

Relativamente aos honorários advocatícios, observando-se as balizas 

cravadas nos incisos I a IV do art. 85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se a importância de 10% 

do valor do proveito econômico da ré aos patronos desta (isto é, 10% da diferença entre 

o valor da causa e o valor da condenação) e em 20% do valor da condenação aos 

advogados dos autores, cumprindo ressaltar que somente os requerentes apresentaram 

contrarrazões, razão pela qual apenas seus patronos fazem jus à elevação de que trata o 

art. 85, §11, do CPC/2015, majoração essa já computada.

Anota-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada, com a 

ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos 

suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso 

tenha sido fundamentadamente apreciado.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos, nos termos 

deste acórdão.
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JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

Desembargadora Relatora
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