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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1065748-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, 
em que é apelante AMANDA DE ALMEIDA PEREIRA, é apelado 
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da  13ª Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao 
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FRANCISCO GIAQUINTO (Presidente) e 
HERALDO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 13 de março de 2018.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 25665
APEL.Nº: 1065748-60.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.:   AMANDA DE ALMEIDA PEREIRA
APDA.:   AIR EUROPA LINHAS AÉREAS S/A 

APELAÇÃO - ATRASO DE VOO  PERDA DE CONEXÃO - 
DANO MORAL - Pretensão da autora de reforma da r. sentença 
que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral  
Cabimento  Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a imputar 
a culpa pelo ocorrido a uma falha imprevista na aeronave, sem 
carrear aos autos do processo alguma prova da regularidade ou do 
zelo nos serviços prestados  Responsabilidade objetiva da empresa 
aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da 
prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços 
oferecidos  Dano moral configurado  Indenização fixada em 
R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para 
compensar o sofrimento e o transtorno experimentados pela autora 
e compatível com aquele adotado em vários outros casos análogos, 
já julgados por esta Eg. 13ª Câmara Precedente do STJ  
RECURSO PROVIDO.

Irresignada com o teor da respeitável 

sentença proferida às fls. 131-134, que julgou 

improcedente pedido de indenização pode dano moral 

deduzido em demanda ajuizada em face de Air Europa 

Linhas Aéreas S/A, apela a autora, Amanda de Almeida 

Pereira (fls. 138-149).

Sustenta, em apertada síntese, que não 

houve mero aborrecimento, configurando-se o dano moral 

indenizável.

Alega que, em decorrência do atraso do 

voo, perdeu a conexão com destino ao Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, o que ocasionou demora 

superior a 24 horas em seu retorno ao Brasil.

Afirma que a Agência Nacional de Aviação 
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Civil (ANAC) não isenta as companhias aéreas de 

responsabilidades decorrentes de atrasos inferiores a 4 

horas, apenas prevendo a necessidade de assistência 

material nesses casos.

Subsidiariamente, caso não seja condenada 

a ré ao pagamento da indenização, pretende a reforma da 

respeitável sentença para que não sejam imputados a ela 

os encargos decorrentes da sucumbência, uma vez que não 

praticou ato ilícito.

Contrarrazões às fls. 155-166.

Recurso bem processado. 

É o relatório.

O recurso comporta provimento. 

A despeito do entendimento adotado pelo 

Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

636.331 e do ARE 766.618, não têm aplicação ao caso 

concreto as normas previstas nas Convenções 

Internacionais que regulam o transporte aéreo.

No julgamento conjunto dos mencionados 

recursos, o Ministro Gilmar Mendes, “esclareceu que a 

limitação indenizatória abarca apenas a reparação por 

danos materiais, e não morais” (STF, Informativo n. 866, 

22 a 26 de maio de 2017).

Ademais, tal entendimento já vinha sendo 

adotado por aquela Suprema Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO 
DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA 
CONEXÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA DA EMPRESA 
AÉREA RESPONSÁVEL. PERNOITE NO AEROPORTO. MÁ 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO 
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MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA 
OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO 
DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA 
CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 
279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO 
DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O 
MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

No AI 762184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 
DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 
636.331-, reconheceu-se a repercussão geral 
da questão constitucional relativa à 
“subsistência das normas do Código Brasileiro 
de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - 
que impõem limites pré-fixados para 
indenizações por dano material - perante a 
regra constitucional da indenizabilidade 
irrestrita”  paradigma que não viabiliza a 
aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC 
aos casos de indenização por dano moral. 
Consoante destacado em recente precedente 
desta Turma, “a Carta da República previu o 
direito a indenização por dano moral, não 
cabendo, em detrimento dela, potencializar a 
circunstância de a convenção de Varsóvia 
apenas dispor sobre a responsabilidade, 
considerado o prejuízo material (RE 391032 
AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 
22.3.2012). Agravo conhecido e não provido.

(ARE 676769 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. 
Rosa Weber, j. 27.11.12)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. 
ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA 
DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM 
CLASSE ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE 
EXECUTIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE 
EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO 
DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA 
CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 
279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO 
DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O 
MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO 
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RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010.

(...)

No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 
DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 
636.331-, reconheceu-se a repercussão geral 
da questão constitucional relativa à 
“subsistência das normas do Código Brasileiro 
de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - 
que impõem limites pré-fixados para 
indenizações por dano material - perante a 
regra constitucional da indenizabilidade 
irrestrita”  paradigma que não viabiliza a 
aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC 
aos casos de indenização por dano moral. 
Consoante destacado em recente precedente 
desta Turma, “a Carta da República previu o 
direito a indenização por dano moral, não 
cabendo, em detrimento dela, potencializar a 
circunstância de a convenção de Varsóvia 
apenas dispor sobre a responsabilidade, 
considerado o prejuízo material” (RE 391.032 
AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 
22.3.2012). Agravo conhecido e não provido.

(ARE 691437 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. 
Rosa Weber, j. 19.02.13).

Assim, como aqui não se discute 

indenização por dano material decorrente de extravio de 

bagagens em transporte aéreo internacional, deve ser 

analisada a responsabilidade civil da companhia conforme 

as disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que, nesse tocante, não divergem daquelas 

previstas nas convenções internacionais.

Desse modo configura-se, in casu, a 

responsabilidade objetiva da empresa aérea, conforme 

previsão contida no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor e em garantia ao princípio consumerista da 

segurança. 

Conforme lição de Sergio Cavalieri Filho:
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“Na verdade, como fornecedor de serviço o 

transportador responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços. E o 

serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar 

(art. 14, §1º). Eis aí o princípio da 

segurança no qual se estrutura todo o sistema 

de responsabilidade civil nas relações de 

consumo.

Depreende-se do disposto no art. 14 do CDC 

que o fato gerador da responsabilidade do 

transportador não é mais a relação jurídica 

contratual, mas, o defeito do serviço, que se 

caracteriza quando este não oferece a 

segurança legitimamente esperada”. (in 

“Programa de direito do consumidor”. 3ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 256).

E não há, na presente hipótese, que se 

falar em ausência de dano moral, por inexistir 

comprovação de que o atraso tenha se dado por razões de 

segurança do transporte.

Ademais, não há como entender que, por 

ter sido inferior a quatro horas, o atraso do voo não 

poderia ensejar dano moral.

A autora adquiriu passagem aérea para 

voar de Amsterdã a Guarulhos no dia 22 de maio de 2017, 

havendo a previsão de uma conexão em Madri (fls. 21).

Ocorre que o voo, que deveria partir às 

18h35, partiu com destino à Espanha com mais de duas 

horas de atraso; ocasionando, consequentemente, a perda 
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do voo para São Paulo (fls. 22).

Apesar de ter sido acomodada em hotel e 

de ter havido assistência à passageira, somente foi 

possível regressar ao Brasil em 23 de maio de 2017, às 

23h35 (fls. 25).

A empresa ré não negou a exposição fática 

apresentada na petição inicial; limitando-se a 

justificar o atraso do voo como decorrente de 

necessidade de manutenção da aeronave.

No entanto, deixou de apresentar alguma 

prova, apta a demonstrar a regularidade ou do zelo na 

prestação de seus serviços; ônus que certamente lhe 

cabia. 

Também não há que se falar, nas 

circunstâncias descritas, em mero aborrecimento, pois os 

transtornos experimentados não se enquadram nesse 

conceito.

De rigor, assim, o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva da empresa ré pelo dano moral 

suportado pela autora, em razão do atraso do voo 

contratado e da consequente perda da conexão.

O dano moral é aquele experimentado na 

alma, no espírito, atingindo valores morais como, por 

exemplo, a honra, a paz, a tranquilidade, a reputação, 

etc., e nele não há reparação de prejuízo, mas uma 

compensação pelo sofrimento experimentado pelo 

indivíduo; sendo certo que, para a sua configuração, 

“não há necessidade que se comprove intensa dor física: 

o desconforto anormal, que ocasiona transtornos à vida 

do indivíduo, por vezes, configura um dano indenizável, 
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como, por exemplo, o atraso ou cancelamento de um vôo ou 

um título de crédito indevidamente protestado” (cf. 

Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil, 5ª ed., São 

Paulo, Ed. Atlas, 2005, vol. II, p. 365, grifos nossos).

A esse respeito, confira-se o precedente 

abaixo:

TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO 
DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS 
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - 
APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO 
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 
1º GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Prevalece o entendimento na Seção de 
Direito Privado "de que tratando-se de 
relação de consumo, em que as autoras figuram 
inquestionavelmente como destinatárias finais 
dos serviços de transporte, aplicável é à 
espécie o Código de Defesa do Consumidor" 
(REsp 538.685, Min. Raphael de Barros 
Monteiro, DJ de 16/2/2004).

II - De igual forma, subsiste orientação da 
E. Segunda Seção, na linha de que "a 
ocorrência de problema técnico é fato 
previsível, não caracterizando hipótese de 
caso fortuito ou de força maior", de modo que 
"cabe indenização a título de dano moral pelo 
atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano 
decorre da demora, desconforto, aflição e dos 
transtornos suportados pelo passageiro, não 
se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. 
No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006).

III - Recurso especial conhecido em parte e, 
nessa extensão, provido também em parte, para 
restabelecer-se a sentença de primeiro grau, 
fixada a indenização por dano material em 
R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano 
moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis 
a contar da data da decisão do recurso 
especial.

(REsp 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2007, 
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DJ 08/10/2007, p. 287, destaques nossos)

No que concerne ao valor da reparação 

pecuniária, vale lembrar seu “(...) duplo caráter: 

compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O 

caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o 

causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que 

poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas 

a finalidade precípua da indenização não é punir o 

responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no 

caso de dano material, e servir de compensação, na 

hipótese de dano moral” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, 

“Responsabilidade Civil”, 9ª ed., São Paulo, Ed. 

Saraiva, 2005, p. 591).

Embora a lei não traga parâmetros que 

possam ser utilizados na fixação do valor, a indenização 

a ser paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para 

que não se constitua em enriquecimento indevido da parte 

indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.

Nessa ordem de ideias, o valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para 

compensar o transtorno e aborrecimento enfrentados pela 

autora e compatível com o patamar adotado por esta 

Colenda 13ª Câmara no julgamento de vários outros casos 

análogos.

Diante de todo o exposto, dá-se 

provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento de 

indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, que incidirão desde a citação, e de correção 

monetária a partir da data deste arbitramento (STJ, 
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Súmula 362), pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.

Vencida, arcará a ré com a totalidade das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixados estes em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação.

ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA

Relatora
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