
PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de vôo -
Defeito na aeronave - Responsabilidade contratual da transportadora 
aérea - Convenção Internacional de Varsóvia - Evidentes danos 
morais por retardo de mais de 20 horas • Indenização em 5.000 
francos-poincaré para cada Autor - Recurso dos Autores provido, 
improvído o da Ré. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 

N° 888.399-4, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelantes e 

reciprocamente apelados AMERICAN AIRLINES INC., JOSÉ ROBERTO 

SÉRGIO E OUTROS. 

ACORDAM, em Primeira Câmara de Férias de Janeiro/2000 

do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento ao 

recurso dos Autores, e negar ao da Ré. 

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente 

ação indenizatória relativa a atraso de vôo internacional. 

Alega a Ré que a sua responsabilidade em indenizar é 

limitada, não existindo prova dos danos morais supostamente sofridos, que o 

simples atraso não implica em dano moral, mas apenas num contratempo 

suscetível a qualquer pessoa que viaja, sendo oportunista a ação, já que os 

Autores foram hospedados em luxuoso hotel. 

Requerem os Autores a fixação da indenização em francos-
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poincare, nos termos da inicial, e não em Direitos Especiais de Saque (DES), não 

prevalecendo o Decreto n° 97.505/89. 

Recursos preparados e respondidos. 

Pareceres ministeriais em primeira e segunda instâncias pelo 

improvimento de ambos os recursos. 

É o relatório. 

De início, incontroverso nos autos que o atraso do vôo 

internacional dos Autores resultou de defeito técnico ocorrido na aeronave da Ré. 

Conforme fundamentado na r. sentença recorrida (fls. 

355/356) e inclusive alegado nas razões de apelação (fls. 368), a Ré admitiu que o 

defeito em questão era de ordem interna, ou seja, próprio da máquina, levando à 

conclusão de que não dependeu de fatores externos. 

Adquiridas suas passagens aéreas para um vôo internacional, 

São Paulo-Montevidéu-São Paulo, para o dia 09 de abril de 1.998, às 10:30 horas 

(fls. 09/23), os Autores receberam a notícia de que o vôo estava atrasado, e por 

volta das 19:00 horas daquele dia houve a comunicação de que fora cancelado, 

sem entretanto mencionarem a causa, ou seja, o defeito na respectiva aeronave 

da Ré. 

Foram levados para um hotel, onde permaneceram até a 

madrugada do dia seguinte, sem qualquer tipo de alimentação, quando então, 

somente às 07:00 horas, os Autores conseguiram embarcar para aquela cidade 

sul-americana, em avião da Cia. Ibéria, caracterizando-se, portanto, um atraso de 

cerca de 21 horas em relação à partida contratada. 

Ora, a responsabilidade contratual da transportadora aérea é 

objetiva, aplicando-se ao caso as disposições da Convenção Internacional de 

Varsóvia. 

Com efeito, o art. 19, da referida Convenção é simples e 

expresso ao dispor que "responde o transportador pelo dano proveniente do 
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atraso no transporte aéreo de viajantes, bagagem ou mercadorias". 

Assim, evidentes a angústia e constrangimentos decorrentes 

do atraso do vôo, inclusive no caso específico em que os Autores passaram a 

noite aflitos, com todos os aborrecimentos e transtornos à planejada viagem, a 

responsabilidade indenízatória da Ré não tem qualquer excludente. 

Nem mesmo o disposto na art. 20 da Convenção de Varsóvia 

a socorre, eis que o vício interno da máquina é sempre previsível, ainda que 

submetida a normais medidas de manutenção e prevenção, sendo notória a teoria 

da fadiga dos materiais aeronáuticos. 

Ademais, a Ré, como empresa que deve assumir os riscos do 

negócio explorado, não fez mais do que a obrigação ao procurar garantir a 

segurança de suas aeronaves, não podendo a manutenção delas prejudicar os 

serviços já de antemão comprometidos com os clientes/passageiros. 

E por isso também, não fez mais que a obrigação em prestar 

toda a atenção e assistência aos passageiros, já que eles estavam preparados 

para viajar em hora predeterminada, o que não ocorreu. 

Enfim, não se tratam de danos hipotéticos ou não 

comprovados, como alega a Ré, mas sim de evidentes abalos morais das pessoas 

quando cancelado um vôo internacional e somente realizado no dia seguinte, 

modicamente indenizados nos limites preestabelecidos na Convenção 

Internacional de Varsóvia, os quais foram previstos justamente para ressarcir os 

passageiros de todas as espécies de danos que, porventura, possam sofrer. 

Quanto ao valor dessa indenização, com razão os Autores, 

pois era o caso de fixá-la em francos-poincaré, conforme seu pedido inicial. 

Em recente julgamento, de dezembro de 1.998, da 3a Turma, 

do Superior Tribunal de Justiça, votação unânime, no REsp. n° 157.561 -SP, o E. 

Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito expôs e explicou bem a 

sistemática de vigência interna de tratados e convenções internacionais adotadas 

pelo Estado Brasileiro: 
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"No Brasil, no sistema adotado para o acolhimento e 

vigência dos tratados, regulado nos artigos 49, inciso I, e 84, inciso VIII, da 

Constituição, a aprovação do Congresso Nacional, no caso através de 

decreto legislativo, é apenas uma fase de todo o processo que se encerrará 

com a promulgação pelo Presidente da República mediante decreto 

publicado no Diário Oficial da União". 

E foi somente com a publicação (DOU 8/12/1.998) do Decreto 

Presidencial n° 2.860, de 7 de dezembro de 1.998, que os Protocolos Adicionais 

n°s 1 e 2, assinados em Montreal, em 25 de setembro de 1.975, aprovados pelo 

Decreto Legislativo n° 22, de 28 de maio de 1.979, e que entraram em vigor 

internacional em 15 de fevereiro de 1.996, passaram a vigorar e compor o 

ordenamento jurídico interno do Brasil. 

Portanto, a indenização deve ser fixada em francos-ouro 

poincaré e não em DES, de acordo com o texto anterior da Convenção de 

Varsóvia, nos termos do art. 6o, da Lei de Introdução ao Código Civil, 

caracterizador do princípio "tempus regit actum", já que o fato em questão ocorreu 

em abril de 1.998. 

Assim, fica condenada a Ré a pagar a quantia de 5.000 

francos-ouro poincaré para cada Autor, convertidos na data do pagamento final. 

Ante o exposto, deram provimento ao recurso dos Autores e 

negaram provimento ao da Ré. 

Presidiu o julgamento o Juiz ADEMIR BENEDITO e dele 

participaram os Juizes CORREIA LIMA e PLÍNIO TADEU DO AMARAL 

MALHEIROS. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2.000. 

VASCONCELLOS BOSELLI 

Relator 
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