
PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso em vôo internacional - Pretensão a 
indenização por danos morais, com base na Constituição Federal e no Código 
de Defesa do Consumidor - Admissibilidade - Aplicação prevista na própria 
Convenção de Varsóvia e Protocolos de Haia, artigos 25, 28 e 29 - Ação 
procedente - Recurso improvido. com observação. 
DANO MORAL - Atraso em vôo internacional - Indenização devida 
independentemente de comprovação de prejuízo - Fixação em 332 Direitos 
Especiais de Saques, correspondentes aos 5 000 francos-poincaré pedidos na 
inicial - Ação procedente - Recurso improvido, com observação 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
N° 896.844-9, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelante AMERICAN 
AIRLINES INC e apelados LAURA ESTIMA VARGAS E OUTROS. 

ACORDAM, em Sexta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada 
Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso, com observação. 

Trata-se de ação de reparação de danos causados por atraso 
em vôo internacional (Nova Iorque - São Paulo), julgada procedente pela r. 
sentença de fls. 182/183, condenando a ré em 5.000 francos-poincaré para cada 
autor. 

Recorreu a companhia aérea ré (fls. 185/192), alegando, em 
síntese, que os autores não demonstraram qualquer prejuízo decorrente do atraso. 
Assim, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais, tendo 
em vista que os atrasos podem ocorrer por inúmeras razões, caracterizando, 
quando muito, um aborrecimento ou inconveniente, que são ocorrências normais 
aos viajantes. A final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. 
sentença. 

Recurso tempestivo, impugnado e preparado. 

Havendo interesse de menor, os representantes do Ministério 
Público, tanto de 1a quanto de 2a Instâncias, opinaram apenas pela conversão da 
indenização de 5.000 francos-poincaré para 4.150 Direitos Especiais de Saque. 

Este é o relatório. 

Como relata a inicial, havendo os autores comprado bilhetes 
aéreos Nova Iorque - São Paulo, com data marcada para o dia 28/7/98, e 
designado inicialmente o vôo para as 22h20, este veio a ser atrasado, em razão 
do que somente às 16h do dia seguinte veio ele a ocorrer, resultando num atraso 
de aproximadamente 18 horas. 
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Não contesta a ocorrência do atraso, a ré-apelante, nem o.,--^-' 
justifica, apenas negando a existência de dano, sequer de natureza moral, que 
não teria sido comprovado pelos autores-apelados. 

Diga-se, em prol da argumentação da apelante, que o artigo 
19 da Convenção de Varsóvia, que embasa juntamente com o Código de Defesa 
do Consumidor e a própria legislação civil o pedido, prevê a comprovação de dano 
quando diz que "responde o transportador pelo dano proveniente do atraso no 
transporte aéreo de viajantes, bagagem ou mercadorias". 

Todavia, aludindo à humilhação causada pelo atraso e à 
dignidade do passageiro, do que estão cogitando os autores-apelados é do dano 
moral causado. 

O dano moral e o direito do consumidor vêm expressamente 
previstos e resguardados na Constituição Federal que a eles reservou proteção no 
artigo 5o, incisos V, X e XXXII, sendo editado, em conseqüência, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, é ele, sim, 
aplicável ao caso em pauta, em consonância com os tratados internacionais 
concernentes à espécie (Convenção de Varsóvia e Protocolo de Haia). A própria 
convenção de Varsóvia não exclui "a lei nacional do tribunal que conhecer da 
questão" em casos de ação por responsabilidade (artigos 25, 28, 29). 

Prevista na Constituição a proteção dos direitos do 
consumidor, a norma contida nos tratados e convenções internacionais não pode 
sobrepujar o dispositivo constitucional interno. 

Como ensinam Hildebrando Accioly e Geraldo E. do 
Nascimento e Silva: 

"Na prática, verifica-se que as regras constantes de um 
tratado devidamente aprovado e ratificado substituem a lei interna; dentro 
do mesmo critério, uma lei interna posterior não pode substituir um tratado 
que foi aprovado pelo legislativo e ratificado pelo executivo. A dificuldade 
surge no tocante a conflito entre tratado e texto constitucional. F. Rezek nos 
alerta que, "embora sem emprego de linguagem direta, a Constituição 
brasileira deixa claro que os tratados se encontram aqui sujeitos ao controle 
de constitucionalidade, a exemplo dos demais componentes 
infraconstitucionaís do ordenamento jurídico. Tão firme é a convicção de 
que a lei fundamental não pode sucumbir, em qualquer espécie de 
confronto, que nos sistemas mais obsequiosos para com o direito das 
gentes tornou-se encontrável o preceito segundo o qual todo tratado 
conflitante com a Constituição só pode ser concluído depois de se promover 
a necessária reforma constitucional". A Convenção sobre o Direito dos 
Tratados (1969) como que prevê esta possibilidade, depois de estipular que 
um Estado não pode invocar como causa de nulidade o fato de seu 
consentimento em obrigar-se por um tratado ter sido manifestado em 
violação de uma disposição de seu direito interno, a não ser que essa 
manifestação de vontade "diga respeito a uma regra de seu direito interno 

APÊLN" 896.844-9 - SÃO PAULO - VOTO 5S06 - Lylian/Guga 



PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

de importância fundamental" (art. 46). Charles Rousseau, também, lembra 
que numerosas constituições estipulam que os tratados concluídos de 
forma irregular do ponto de vista do direito interno carecem de vaior em 
direito internacional." ~ Manual de Direito Internacional Público, Ed. Saraiva, 12a 

ed., págs. 60 e 61. 

Inegável, pelo acima exposto, a ocorrência de danos morais 
decorrentes dos percalços, desconfortos e justa apreensão em vòo efetuado em 
aeronave que veio a sofrer considerável atraso, danos estes que devem ser 
sanados pela ré apelante. 

O pedido indenizatório consistente no máximo previsto no 
artigo 22.3 (5.000 francos-poincaré), como preleciona Antônio Herman de 
Vasconcellos e Benjamin em parecer colacionado a fls. 23/30: 

"Nada impede que o juiz, valendo-se 'dos princípios 
gerais do direito, analogia, costume e eqüidade' (CDC, art. 7°, caput), para 
contrabalançar a limitação máxima da indenização - regra inegavelmente em 
favor do transportador -, fixe, com amparo no próprio texto da Convenção, 
um piso mínimo para este mesmo valor de indenizar. 

Na medida em que a própria Convenção impõe cinco mil 
francos como valor máximo pelo atraso dos 'objetos cuja guarda conserve 
consigo o passageiro', o piso para as hipóteses de atraso do próprio 
passageiro não poderia ser inferior àquele valor. É que, em tal situação, a 
bagagem é sempre o 'acessório' em relação ao passageiro, que é o 
'principal'. E seria de todo contrário aos princípios gerais do direito e à 
própria eqüidade permitir que ao atraso da bagagem pessoal fosse pago 
valor superior ao atraso do passageiro que a transporta!" 

Tendo em vista que com a obtenção do "quorum" mínimo de 
países ratificadores dos Protocolos Adicionais n°s 1 e 2 de Montreal houve a 
modificação dos francos-poincaré pelos Direitos Especiais de Saque (DES), a 
indenização deverá ser convertida no limite do pedido inicial, para que não se 
torne "ultra-petita". 

Acrescente-se que os autores pediram na inicial 5-000 
francos-poincaré e não 4.150 DES, como pleiteou o Ministério Público, o qual, 
todavia, emitiu parecer "ultra-petita", pois a equivalência de 5.000 francos-
poincaré é 332 DES. 

Negaram provimento, com observação. 

Presidiu o julgamento o Juiz EVALDO VERÍSSIMO e dele 
participaram os Juizes MASSAMl UYEDA e JORGE FARAH 

São Paulo, 2 de maio de 2000. 

•^ WINDOR SANTOS 

Relator 
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