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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1137860-61.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 
AIRLINES INC., são apelados LEANDRO RIBEIRO MOZ e GABRIELA 
MARTINS QUARESMA MÓZ.

ACORDAM, em 22ª 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 Exmos. Desembargadores 
MATHEUS FONTES (Presidente) e CAMPOS MELLO.

São Paulo, 27 de julho de 2017.

HÉLIO NOGUEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível - Digital

Processo nº 1137860-61.2016.8.26.0100

Comarca: 30ª Vara Cível  Foro Central  São Paulo

Apelante: United Airlines Inc.

Apelados: Leandro Ribeiro Móz e Gabriela Martins Quaresma 
Móz

Voto nº 10.412

Apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Ação 
de indenização por danos morais. Sentença de 
procedência. Inconformismo. Cancelamento de voo. 
Realização de manutenção da aeronave. Falha na 
prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da 
companhia aérea por danos causados ao consumidor. 
Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor. Dano moral configurado “in re ipsa”. 
Indenização devida. Valor arbitrado com prudência e 
razoabilidade. Circunstâncias do caso concreto 
observadas, quando do arbitramento. Sentença 
mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% 
do valor atualizado da condenação. Inteligência do art. 
85, §11, do NCPC. Recurso não provido.

Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a 

reforma da respeitável sentença, que, que, em ação de 

indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, 

para condenar a ré a pagar aos autores, a título de indenização 

por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para cada, acrescida de juros de mora desde a citação e 
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correção monetária desde a data da sentença. Em razão da 

sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A ré, não conformada com a decisão, 

apela.

Pugna pela redução do quantum 

indenizatório arbitrado.

Para tanto, expõe que não se trata de 

caso em que ocorreu exposição do passageiro à situação 

vexatória, lesão física ou mesmo morte (casos em que haveria o 

dano moral in re ipsa) e, salienta que nenhum dano de ordem 

moral foi comprovado pelos autores, todavia, ainda assim, lhes 

foi arbitrada indenização no valor de R$ 20.000,00.

Destaca que o voo dos autores foi 

cancelado em razão da necessidade de realização de nova 

manutenção na aeronave, não podendo priorizar a pontualidade 

em detrimento da segurança dos passageiros. 

Realça que o caso em coment, cuida de 

atraso total de aproximadamente 15 horas na chegada dos 

autores ao seu destino final, sendo que enquanto aguardavam o 

próximo voo receberam toda assistência da companhia.

Pugna, por fim, pelo provimento da 

apelação, para reformar a respeitável sentença, adequando a 

condenação aos padrões legais, reduzindo assim o quantum 

arbitrado substancialmente.
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Em contrarrazões, os autores postulam 

seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. 

sentença. 

O recurso foi recebido em seus regulares 

efeitos. 

É o relatório.

Em primeiro lugar, verifica-se que a 

apelante protocolou por duas vezes o mesmo recurso de 

apelação (fls. 87/93 e 96/102), de modo que o segundo deles 

deve ser tornado sem efeito.

No mais, trata-se de ação indenizatória 

por danos morais, decorrente de cancelamento de voo, 

cancelamento este admitido pela companhia aérea requerida, 

tornando-se incontroverso o relato dos autores.

E, cuidando-se de ação indenizatória 

decorrente de responsabilidade da transportadora pelo fato do 

serviço de transporte aéreo de passageiros, ao caso aplicam-se 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em 

detrimento das disposições especiais do Código Brasileiro de 

Aeronáutica ou mesmo da Convenção de Montreal.

Nesse sentido, já se solidificou a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
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“Agravo regimental no agravo instrumento 

ausência de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na 

prestação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Indenização valor. Razoabilidade. Agravo 

regimental não provido. Aplicação de multa. (...). 2. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

prevalência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) 

em relação à Convenção de Varsóvia, com suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), e 

ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de 

responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços 

pela Companhia aérea”. (AgRg no Ag 1409204/PR, Rel. Ministro 

Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2012).

Assim, nos termos do artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da ré 

transportadora é objetiva e decorre do risco por ela assumido no 

contrato de transporte, que encerra obrigação de resultado. 

Logo, responde independentemente de culpa pelos vícios de 

qualidade de seu serviço.

No caso em análise, tem-se que a ré 

busca se eximir do fato ilícito pelo argumento de que o voo dos 

autores somente foi cancelado em razão de uma inesperada e 

imprevisível necessidade de manutenção da aeronave. 

Todavia, como se sabe, as manutenções 

em aeronaves são eventos previstos na dinâmica dos 
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transportes aeroviários, e o incidente narrado nestes autos 

digitais não é suficiente para eximir a companhia aérea de sua 

responsabilidade reconhecida na r. sentença.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência 

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação de indenização por danos materiais 

e morais. Cancelamento de vôo. Problemas técnicos na 

aeronave. Falha na prestação de serviço aéreo. Contrato de 

transporte que é obrigação de resultado, competindo ao 

transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de 

destino, no modo, termo e condições contratados. Não 

comprovadas as excludentes legais descritas no art. 734 do 

Código Civil e no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do 

Consumidor, de rigor a condenação da apelante. Danos 

materiais decorrentes do cancelamento do vôo que devem ser 

reparados. Danos morais configurados. Aos critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, acolho em parte o reclamo 

recursal, para reduzir o valor fixado a título de danos morais. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00. Apelação provida 

em parte”. (Apelação cível nº 1007325-49.2013.8.26.0100, E. 23ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 

11.05.2016).

“Ação de ressarcimento por danos - 

Transporte aéreo - Cancelamento de voo, com espera de 

aproximadamente dezesseis horas para embarque, sem a 
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devida assistência - Alegação da ré de que houve falha técnica 

na aeronave, com necessidade de manutenção não programada, 

o que consiste em caso fortuito ou força maior, com exclusão de 

responsabilidade da transportadora - Sentença de parcial 

procedência, com a condenação de indenização por danos 

morais em R$10.000,00 e danos materiais em R$4.950,00 - 

Manutenção - Falha na prestação de serviços evidenciada - 

Responsabilidade objetiva - Art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor - Risco da atividade - Excludente de 

responsabilidade não verificada - Dano moral evidenciado - 

Dever de indenizar - Quantum indenizatório que deve considerar 

as particularidades do caso, e ser arbitrado com equilíbrio e 

razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito de quem 

o recebe e desestimular a conduta do ofensor - Finalidades 

preventiva, punitiva e ressarcitória - Valor fixado em sentença, de 

R$10.000,00, que atende a tais finalidades - Decisão mantida - 

Ratificação do julgado - Aplicação do art. 252 do RITJSP - 

Recurso não provido”. (Apelação cível nº 1062431-

93.2013.8.26.0100, E. 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Spencer Almeida Ferreira, j. 10.05.2016).

Em resumo, não restou provado que o 

cancelamento do voo teve amparo em força maior, caso fortuito 

ou qualquer outro fato excludente da responsabilidade da 

requerida, que permanece, por isso, hígida.

Nessas circunstâncias, correta sua 

condenação a reparar os danos morais sofridos pelos autores, 
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pois caracterizada ficou a lesão às suas esferas 

personalíssimas, por resvalar a ocorrência para o inadmissível, o 

intolerável, ultrapassando o âmbito de simples aborrecimento ou 

de um transtorno inerente à vida cotidiana.

De fato, os fatores apontados permitem 

concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do 

serviço, com quebra da justa expectativa dos passageiros, que 

tinham direito a uma viagem de retorno sem atropelos, que se 

lhes tornara mais premente por motivos citados abaixo, o que os 

frustrou, ainda que a ré alegue ter oferecido acomodação aos 

autores.

Não se pode ignorar a angústia da qual 

foram tomados quando foram informados sobre o cancelamento 

do voo, ferindo mais a ansiedade de encontrarem seus familiares 

envolvidos em grave acidente de ônibus.

A propósito, Arnaldo Rizzardo, em 

doutrina plenamente aplicável à hipótese de cancelamento de 

voo, leciona que “o atraso é considerado falha na prestação de 

serviço: em transporte aéreo, atraso de voo, escala em aeroporto 

não prevista e transferência de classe executiva para econômica, 

se constituem falha na prestação de serviço e ofensa a direito 

constitucionalmente protegido. A condenação de indenização 

não patrimonial é instrumento eficaz para desestimular ofensa 

aos direitos e garantias individuais”. (Responsabilidade Civil, 6ª 

edição, Editora Forense, p. 481).
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No arbitramento do quantum debeatur, na 

ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil 

tarefa de quantificar o abalo psíquico gerado por condutas 

ilícitas, e a doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer 

critérios que auxiliam na apuração de um valor razoável e 

proporcional, sendo de rigor considerar a extensão do dano, grau 

de culpa do ofensor e qualidade das partes para que se atinja 

um valor condizente com o abalo vivenciado.

Neste ponto, considerando as 

peculiaridades do caso em tela, as condições econômicas das 

partes e a extensão da ofensa, a fixação da compensação pelos 

danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, se 

mostra razoável e proporcional, não ensejando redução, sendo 

de rigor a manutenção da r. sentença.

Não provido o recurso, de rigor a 

majoração dos honorários sucumbenciais. Assim, em virtude do 

trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores nesta fase 

recursal, os honorários advocatícios de sucumbência devidos a 

ele ficam majorados ao patamar de 12% do valor da condenação 

(art. 85, §11, do CPC). 

Ante o exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

Hélio Nogueira

Relator


