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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1090464-54.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPAGNIE 
NATIONALE ROYAL AIR MAROC, é apelado MARCIO WILLIAMS MILAMETTO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E MELO COLOMBI.

São Paulo, 19 de março de 2018.

Carlos Abrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 32251 (Processo Digital)

Apelação nº 1090464-54.2017.8.26.0100

Comarca: São Paulo (30ª Vara Cível, Foro Central Cível)

Apelante: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Apelado: MARCIO WILLIAMS MILAMETTO

Juiz sentenciante: Márcio Antonio Boscaro

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - RECURSO - ATRASO DE VOO 

INTERNACIONAL - INCIDÊNCIA SUPLETIVA DO 

CDC NÃO AFASTADA PELOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS (RE 636331 E ARE 766618) - 

EXCLUDENTE DE ILICITUDE AUSENTE - LIMITES 

INDENIZATÓRIOS DAS CONVENÇÕES DE 

VARSÓVIA E MONTREAL OBSERVADOS - 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE 

COMPORTA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença 

prolatada de fls. 112/115, julgando parcialmente procedente a 

demanda, condenando a requerida ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais a soma de R$ 430,36 e R$ 10 mil, 

respectivamente, incidindo correção pela tabela prática do Tribunal a 

partir do desembolso a primeira e, da sentença, a extrapatrimonial, 

ambas com juros de mora de 1% a.m. da citação, arcando ainda com 

as custas e despesas processuais, e verba honorária de 10% sobre o 

valor condenatório indexado, de relatório adotado. 
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Nas razões recursais, aduz ser aplicável as 

convenções de Varsóvia e Montreal, prestou informações, tomou 

medidas para impedir ocorrência de danos, atraso tolerável, 

indenização por dano moral elevado, custo do cancelamento de diária 

que deve ser arcado pelo autor, aguarda provimento (fls. 118/158).

Recurso tempestivo e preparado (fls. 159/161).

Contrarrazões (fls. 162/171).

Houve remessa (fls. 172).

É O RELATÓRIO.

O recurso comporta parcial provimento.

Fato é que o atraso total computado foi de um dia, e 

não de apenas duas horas, como a companhia aérea alega, uma vez 

que a demora acarretou a perda da conexão em Casablanca (fls. 12 e 

15), cuja partida foi adiada para o dia seguinte (fls. 17), vindo a chegar 

ao destino final, qual seja Roma, com um dia de atraso.

O dano material decorre da perda de uma diária em 

hotel na Itália, não indenizado, e o extrapatrimonial do desconforto de 

terem despendido, além das duas horas em São Paulo, mais três até 

se hospedarem no hotel em Casablanca, realizando check-in somente 
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às 17h04 (fls. 15 e 19), ressaltando-se ainda a impossibilidade do 

autor passar um dia no exterior com sua família.

Não se vislumbra hipótese de excludente de 

responsabilidade prevista no artigo 19 da Convenção de Montreal, 

inobservando-se empenho da transportadora em indenizar a diária, 

tampouco reduzir de forma efetiva o desconforto. 

Ainda que se considere a prevalência dos tratados 

internacionais (RE 636331 e ARE 766618), fato é que o Código 

Consumerista vigora de forma supletiva, devendo ser ressarcidos 

tantos os danos materiais quanto os morais, independente de culpa, 

sopesados os limites das Convenções.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS.

Atraso em voo internacional  Restrições ao embarque da 

tripulação em razão de atrasos decorridos de intenso tráfego 

aéreo  Permanência da autora no aeroporto por mais de 10 

(dez) horas. Sentença de parcial procedência, condenando 

a companhia aérea ao pagamento de indenização de R$ 

2.000,00 para a autora e fixando sucumbência recíproca. 

Recurso da requerente. RESPONSABILIDADE. Convenção 

de Montreal passou a ter prevalência sobre a legislação 

consumerista pátria - Solução consolidada recentemente 

pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 

210) - Aplicação subsidiária do CDC. Artigo 19 da 

Convenção Internacional estabelecendo os limites da 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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responsabilidade da transportadora - Ressalva aos casos de 

culpa exclusiva da companhia aérea em virtude da não 

adoção das medidas que lhe competiam a fim de evitar o 

dano. Entendimento contido no julgado recorrido, embora 

proferido anteriormente ao decidido pelo STF, mostrou-se 

adequado ao novo entendimento jurisprudencial acerca da 

matéria. DANO MORAL. Majoração. Atraso no voo por mais 

de 10 horas em Miami, fazendo com que a autora 

pernoitasse no aeroporto. Efetivo abalo extrapatrimonial 

sofrido pela apelante, configurado na situação de 

desconforto e falta de informações acerca do ocorrido, bem 

como no fato de ter chegado ao Brasil muitas horas após o 

horário previsto no contrato. Valor arbitrado na inicial foi 

aquém do patamar razoável, analisadas as peculiaridades 

do caso concreto - Extensão do dano e gravidade da 

conduta. Majoração para o importe de R$ 3.000,00 - 

Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Sentença reformada nesta parcela. SUCUMBÊNCIA. Por um 

lado, a requerida efetivamente deu causa à ação. Por outro, 

o pedido indenizatório concedido na proporção de apenas 

um décimo do valor pleiteado. Circunstância peculiar, 

permitindo o reconhecimento de que as partes restaram 

vencidas em extensões equivalentes. Manutenção do 

julgado neste tópico. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.

(Apelação nº 1000862-62.2016.8.26.0011, Rel. Des. Silvia 

Maria Facchina Esposito Martinez, julgado em 26/10/2017)

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  Por força do 

deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados 

do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, de 

rigor, a aplicação das Convenções de Varsóvia e/ou 
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Montreal, que regulam regras de unificação de transporte 

aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código 

de Defesa de Consumidor, em ações objetivando 

indenização por danos materiais e/ou morais em transporte 

aéreo internacional, dentre as quais se enquadra a presente 

ação promovida por passageiros, por transporte aéreo 

internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que 

promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  No caso dos 

autos, embora a ocorrência de forte nevoeiro em Miami 

(EUA), que gerou alteração no trajeto do voo de ida dos 

autores, desviando para a cidade de Tampa (EUA), por se 

tratar de fortuito externo, exclua a responsabilidade do 

transportador, com relação ao atraso da viagem de ida, é de 

se reconhecer que restou configurado o atraso do transporte 

dos autores passageiros no voo de volta, fato gerador da 

indenização do art. 22.1., da Convenção de Montreal, 

promulgada pelo DF 5.910/2006, porque configurada a 

responsabilidade a ré transportadora prevista no art. 19 da 

mesma convenção, uma vez que não provada a excludente 

de responsabilidade ali estabelecida, consistente na adoção 

de todas as medidas que eram razoavelmente necessárias 

para evitar o dano ou na impossibilidade de empregá-las, 

porque, nos termos da prova produzida, o atraso no voo de 

retorno, de quase dois dias, resultou de problema mecânico 

na aeronave, fato este que caracteriza fortuito interno, 

porquanto relacionado à organização do negócio explorado 

pela parte transportadora, que compreende a manutenção 

de sua aeronave e a venda de bilhetes em conformidade 

com a disponibilidade da respectiva frota. 

RESPONSABILIDADE CIVIL  Configurado o atraso no voo 

de volta, fato gerador da indenização do art. 22.1., da 
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Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2006, 

de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a 

condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar 

os autores passageiros pelos danos decorrentes do ilícito 

em questão. INDENIZAÇÃO  Mantida a condenação do réu 

apelante, ao pagamento de indenização por dano moral 

fixada na quantia de R$10.000,00, para cada um dos 

autores, com incidência de correção monetária a partir da 

data do arbitramento. Recurso desprovido.

(Apelação nº 1043954-72.2016.8.26.0114, Rel. Des. Rebello 

Pinho, julgado em 11/12/2017)

Noutro giro, reprochável o ajuizamento de três 

ações (processos 1090466-24.2017.8.26.0100 e 

1091765-36.2017.8.26.0100), uma para cada membro da família, com 

base na mesma causa de pedir, pleiteando a mesma reparação por 

dano moral, a congestionar o Judiciário (sic).

De mais a mais, a indenização de R$ 10 mil 

comporta redução para R$ 5 mil, em consonância com os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, e as peculiaridades do caso.

Dessarte, a r. decisão comporta ajuste a fim de fixar 

a reparação por dano moral à soma de R$ 5 mil, remanescendo a 

sucumbência, consoante súmula 326 do STJ.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade 

de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de 

interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
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Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o montante 

indenitário do dano extrapatrimonial para R$ 5.000,00, mantida, no 

mais, a r. decisão. 

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

Relator
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