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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1090466-24.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
SUSETE CRISTINA DE OLIVEIRA, é apelado COMPAGNIE NATIONALE 
ROYAL AIR MAROC.

ACORDAM, em 24ª 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 JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente), DENISE 
ANDRÉA MARTINS RETAMERO E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 12 de abril de 2018.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1090466-24.2017.8.26.0100
Apelante: Susete Cristina de Oliveira 
Apelado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Comarca: São Paulo
Voto nº 4442

APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional - Ação de 

indenização por danos morais – Atraso de voo – Perda 

de conexão – Sentença de improcedência – Apelo da 

autora - Empresa aérea que vendeu passagens 

proporcionando itinerário à consumidora – 

Impossibilidade de responsabilizar a passageira pela 

exiguidade do tempo entre os voos – Autora que foi 

obrigada a pernoitar na cidade de Casablanca e chegar 

ao seu destino final (Roma) com quase um dia de atraso 

– Responsabilidade civil da transportadora, seja à luz 

do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal com repercussão geral no Recurso 

Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário 

com Agravo (ARE) n. 766618, seja em atenção aos 

ditames da legislação consumerista – Ré que não logrou 

comprovar causa excludente de responsabilidade - 

Danos morais configurados - Dano moral in re ipsa – 

Valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos 

morais que está de acordo com o critério de 

razoabilidade – Limitação tarifária devida apenas em 

casos de danos materiais – Sentença reformada - 

Recurso provido.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SUSETE 

CRISTINA DE OLIVEIRA contra COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR 

MAROC, alegando que sofreu danos morais em virtude do atraso do voo 

que partiu de São Paulo com destino a Casablanca, a ensejar a perda do 

voo de conexão à cidade de Roma. Acrescenta que as suas malas, no 
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trajeto de retorno ao Brasil, sofreram avarias, tendo a requerida se 

prontificado a consertá-las. Porém, não as devolveu. Assim, pugna pela 

condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de 

danos morais. 

A r. sentença de fls.  110/112  julgou improcedente a 

demanda, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. Em razão da 

sucumbência, o r. decisum determinou que cabe à autora o enfrentamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% sobre o valor da causa. 

Irresignada, a requerente apela às fls. 114/124, aduzindo 

que: 1. o atraso de 4 horas no trecho São Paulo  Casablanca acarretou a 

sua chegada ao destino final cerca de dois dias depois do previsto, 

encurtando sobremaneira o tempo de estada em Roma; 2. o voo do trajeto 

Casablanca  Roma também era de responsabilidade da ré; 3. permaneceu 

sete horas no aeroporto de Casablanca, sem alimentação, sem seus 

produtos de higiene e artigos pessoais, até ser direcionada a um hotel; 4. 

as malas avariadas não foram devolvidas pela empresa ré.

Contrarrazões às fls. 129/137. 

É o relatório.

A r. sentença terminativa julgou improcedente a demanda 

por concluir que “tudo indica tenha [a autora] comprado trechos com 

intervalo bem pequeno, pois perdeu a conexão face a um atraso de apenas 

duas horas, o que evidencia sua conduta imprudente, notadamente se 

considerado o fato de que o segundo trecho era internacional. Atrasos em 

voos são fatos bastante corriqueiros, como é notório, porque o transporte 

aéreo está sujeito a uma série de fatores, como, por exemplo, as condições 

climáticas” (fls. 112). 

Com todo devido respeito ao entendimento perfilhado pelo 
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douto Juízo a quo, o  certo é que  ato ilícito indenizável no caso em tela não 

decorre apenas do atraso do voo concernente ao primeiro trecho (São 

Paulo  Casablanca) e da perda da conexão (Casablanca- Roma), mas 

vem alicerçado também na insubsistente assistência fornecida à passageira 

e, principalmente, na demora em seu remanejamento a outra aeronave, 

possibilitando o embarque ao destino final somente após longas horas de 

espera.

Independentemente do tempo referente ao atraso 

constatado no primeiro trecho  2 (duas) ou 4  (quarto) horas  o fato é que 

a requerente efetivamente perdeu a conexão, não obstante a empresa 

aérea lhe tenha vendido passagens e proporcionando todo o itinerário, 

assumindo, assim, o risco do pequeno intervalo entre a chegada de um voo 

e a partida do outro na cidade de Casablanca. 

Ora, se não era possível, ou mesmo aconselhável, a 

aquisição de passagens prevendo desembarque em Casablança às 12h15 

e embarque  às 13h25, em virtude do exíguo interregno de tempo 

reservado à conexão, a responsabilidade por tal falha recai exclusivamente 

na esfera jurídica da apelada, a qual tem o dever de adequar rigorosamente 

seus horários.

Conforme os termos de contratação, a requerente sairia de 

São Paulo às 23h15 do dia 07.07.2017 e desembarcaria em Casablanca às 

12h25 do dia seguinte. Na sequência, às 13h25, partiria  rumo à Roma, 

com previsão de chegada às  17h301 do dia 08.07.2017 (fls. 11/12). 

No entanto, o que se viu foi que os fatos ocorreram de 

maneira completamente diferente do pactuado e a viagem, que deveria 

1 Tais horários referem-se sempre à zona de tempo da localidade respectiva.
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durar aproximadamente 13 (treze) horas2, acabou sendo concluída após 

inúmeras horas a mais. 

O primeiro voo do trecho de ida, isto é, o que partiu de São 

Paulo para Casablanca, decolou com atraso de duas horas em relação ao 

horário programado, conforme “certificate of delay flight” (fls. 13) e 

correspondência eletrônica (fls. 14).  

Não se ignora que os referidos documentos estejam em 

nome de outros passageiros. Entretanto, a parte contrária não negou a 

procrastinação, tampouco que a autora tenha efetivamente embarcado. Ao 

contrário, limitou-se a afirmar que “pela programação original, o voo da 

autora partiria [para] Roma no dia 8 de julho, às 13:25min, aterrissando às 

17h30min (fl.11), porém, pela necessidade de alteração na programação, o 

voo partiu no dia 9, decolando as 12h10min e aterrissando às 15h15min 

(fl.15), ou seja, o contrato com a empresa ré foi concluído com um atraso 

inferior a 24 horas e não quase dois dias como falsamente informado” (fls. 

42). 

Consoante admitido pela companhia aérea ré, a 

morosidade da partida do primeiro voo impossibilitou o embarque da 

postulante naquele de conexão, de modo que ela foi obrigada a pernoitar 

em Casablanca para aguardar o novo embarque, que se deu apenas em 

09.07.2017, às 12h10. 

O “voucher” de fls. 18, emitido pela própria ré, atesta que a 

apelante realizou check in no Hotel Imperial Casablanca aos 08.07.2017 e 

check out no dia seguinte. 

2 Já considerando o intervalo em solo na conexão (9h10 no primeiro trecho + 1h de escala + 3h05 no 

segundo trecho). 
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Uma vez comprovada a falha na prestação dos serviços da 

ré, vai-se ao exame do cabimento de indenização por danos morais.  

Em recente julgamento conjunto do Recurso Extraordinário 

n. 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, o Supremo 

Tribunal Federal determinou a prevalência da Convenção de Varsóvia, 

complementada pela Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do 

Consumidor nos casos de atrasos em transporte aéreo internacional de 

passageiros, fixando a seguinte tese sobre o tema 210:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade 

das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e 

Montreal, têm prevalência em relação ao Código 

de Defesa do Consumidor” (STF, RE n o 

636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, j. 25.05.2017). 

O transporte internacional vem definido pela Convenção de 

Montreal (art. 1º, “2”), como “todo transporte em que, conforme o estipulado 

pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não 

interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território 

de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo 

escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não 

seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de 

um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro 

Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da 

presente Convenção”. 

Analisando-se o Informativo n. 866 do Pretório Excelso, 
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verifica-se que o Colegiado limitou a aplicação das aludidas convenções a 

prejuízos de ordem material, excluindo, portanto, a sua incidência no que 

tange à pretensão a danos morais, como no caso em apreço.

A seguir, o trecho do informativo que versa sobre a 

mencionada limitação:

“Por tratar-se de conflito entre regras que não 

têm o mesmo âmbito de validade, sendo uma 

geral e outra específica, o Colegiado concluiu 

que deve ser aplicado o § 2º do art. 2º da Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro (6). 

Ademais, frisou que as disposições previstas nos 

aludidos acordos internacionais incidem 

exclusivamente nos contratos de transporte 

aéreo internacional de pessoas, bagagens ou 

carga. Assim, não alcançam o transporte 

nacional de pessoas, que está excluído da 

abrangência do art. 22 da Convenção de 

Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação 

indenizatória abarca apenas a reparação por 

danos materiais, e não morais”.

Porém, ainda que prevalecesse a tese da indenização 

tarifada também para as hipóteses de danos morais, a verdade é que, quer 

sob o pálio das indigitadas convenções, quer sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, não se descortina outro desdobramento ao litígio 

em apreço, senão a condenação da empresa ré ao pagamento de 

indenização.

Deveras, constatada a culpa do transportador, a empresa 

aérea deve indenizar o passageiro, de acordo com as prescrições 
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concernentes à sua responsabilidade civil objetiva, contidas tanto no art. 19 

da Convenção de Montreal como no art. 14, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor.

Eis os conteúdos dos citados dispositivos: 

“Artigo 19 - O transportador é responsável pelo 

dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo 

de passageiros, bagagem ou carga. Não 

obstante, o transportador não será responsável 

pelo dano ocasionado por atraso se prova que 

ele e seus prepostos adotaram todas as medidas 

que eram razoavelmente necessárias para evitar 

o dano ou que lhes foi impossível, a um e a 

outros, adotar tais medidas” (Convenção de 

Montreal). 

“ Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação 

dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos. 

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro” (CDC).

No caso em testilha, restou incontroverso que, em 
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decorrência da falha na prestação de serviços da ré, a autora foi obrigada a 

pernoitar em Casablanca, desembarcando em Roma somente 1 (um) dia 

depois do inicialmente contratado (às 15h15 de 09.07.2017, em vez de 

17h30 de 08.07.2017). 

Pois bem; a companhia aérea deve prestar toda a 

assistência necessária ao passageiro que estiver sujeito a tais 

contratempos, havendo necessidade de redirecionamento a voo próximo, 

ainda que de outra companhia, a fim de evitar maiores transtornos àquele 

que contratou o serviço de transporte. 

Não se desconhece que, conforme admitido pela autora, a 

ré tenha lhe fornecido acomodação e alimentação (ainda que com atraso 

de sete horas). Entretanto, há que se observar que a recorrente foi 

obrigada a aguardar quase 20 horas sem seus pertences (artigos pessoais, 

produtos de higiene, etc.), até ser redirecionada a outro voo, chegando ao 

seu destino final com quase 24 horas de atraso. 

A excessiva delonga, a exemplo do configurado na hipótese 

vertente, em que os passageiros são submetidos a estresse psicológico, 

constrangimento e cansaço, constitui causa suficiente a gerar a obrigação 

de indenizar por danos morais, cuja prova conforma-se com a mera 

demonstração do ilícito, haja vista que, na espécie, a responsabilização do 

agente causador opera-se por força do simples fato da violação (damnum in 

re ipsa).

Em suma, resultando incontroversa a considerável demora, 

tratando-se de dano que prescinde de comprovação e não tendo a empresa 

aérea demonstrado haver tomado todas as medidas ao seu alcance para 

minimizar o sofrimento dos passageiros (vide art. 19 da Convenção de 

Montreal), tampouco provado causa excludente de sua responsabilidade 

(art. 14, §3º, do CDC), de rigor o acolhimento da pretensão indenizatória.
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Em casos similares, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

“Apelação  Transporte aéreo internacional  

Voo cancelado  Ação indenizatória  Sentença 

de acolhimento dos pedidos  Irresignação 

parcialmente procedente  Autores que, em 

razão do cancelamento do voo e do atraso do 

voo que foram realocados, perderam o voo 

que os traria de volta ao Brasil, em outra 

companhia aérea, tiveram que se hospedar na 

cidade de conexão e arcar com despesas 

para a remarcação das passagens, além de 

realizar a viagem de volta em classe inferior à 

contratada  Ré que não prestou nenhum tipo de 

assistência aos autores  Atraso de mais de 24 

horas para a chegada ao destino final  Dano 

moral bem reconhecido  Indenização arbitrada 

em primeiro grau, na quantia de R$ 3.000,00, 

para cada um dos autores, comportando 

majoração para a importância de R$ 10.000,00, 

consideradas as peculiaridades do caso, à luz da 

técnica do desestímulo. Dispositivo: Deram 

parcial provimento à apelação” (Apelação 

1081583-88.2017.8.26.0100; Relator (a): Ricardo 

Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -

 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

05/03/2018)  sem destaques do original; 

“Ação indenizatória  Transporte aéreo 

internacional (São Paulo/Punta Cana, com 
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conexão em Bogotá)  Atraso de voo com 

perda da conexão, com realocação dos 

autores em voo ao destino final somente no 

dia seguinte. Alegação de ilegitimidade passiva 

da agência de turismo corré  Descabimento  

Cadeia de consumo evidenciada  

Responsabilidade solidária da agência de 

turismo corré para responder por danos 

causados aos passageiros  Inteligência dos 

artigos 7º, par. único, 14, 25, §1º e 34, todos do 

CDC  Recurso da corré negado. Denunciação 

da lide  Pretendida inclusão da empresa que 

emitiu o pacote de viagens  Descabimento  

Não preenchimento de qualquer das hipóteses 

do art. 125 do NCPC  Recurso da agência de 

turismo corré negado. Indenização por danos 

morais  Transporte aéreo internacional (São 

Paulo/Punta Cana, com conexão em Bogotá)  

Atraso de voo com perda da conexão, sendo 

os autores realocados em voo ao destino final 

somente no dia seguinte  Prestação de 

assistência material inadequada Falha na 

prestação de serviços  Responsabilidade 

objetiva dos fornecedores do serviço  Danos 

morais que se caracterizam in re ipsa, 

comprovando-se com a ocorrência do próprio 

fato lesivo  Precedentes do STJ  Indenização 

arbitrada em consonância aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade  Sentença 

mantida. Recursos negados” (Apelação 

1022188-03.2014.8.26.0576; Relator 
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(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de São José do 

Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

13/03/2018)  sem destaques do original; 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  

Responsabilidade civil  Danos moral  

Transporte aéreo internacional  Atraso de 

voo decorrente de falha técnica  Perda da 

conexão  Empresa aérea que vendeu 

passagens proporcionando itinerário ao 

consumidor  Impossibilidade de 

responsabilizar o consumidor pela exiguidade 

do tempo entre os voos  Ausência de provas 

quanto à informação adequada e assistência aos 

passageiros  Descaso com o consumidor  

Defeito na prestação do serviço  

Responsabilidade objetiva da empresa aérea  

Indenização por danos morais devida  Valor 

reparatório a título de danos morais a ser fixado 

com base em critério de razoabilidade e atento à 

orientação do colegiado  Recurso provido” 

(Apelação 1030926-45.2017.8.26.0100; Relator 

(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -

 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2018) 

 sem destaques do original. 

Ressalte-se, outrossim, que os referidos danos não são 

oriundos da alegação da autora de que a ré não lhe devolveu a bagagem 

avariada ao retornar ao Brasil. Afinal, o documento de fls.28 demonstra que 
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a mala da passageira lhe foi devolvida em 24.07.2017. 

No tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de que 

a justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a 

primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão 

pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que 

proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a 

terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o 

responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de 

violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante. 

Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que: 

"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente 

arbítrio do magistrado de acordo com o 

estabelecido em lei, e nos casos de dano moral 

não contemplado legalmente, a reparação 

correspondente será fixada por arbitramento 

(CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). 

Arbitramento é o exame pericial tendo em vista 

determinar o valor do bem, ou da obrigação, a 

ele ligado, muito comum na indenização dos 

danos. É de competência jurisdicional o 

estabelecimento do modo como o lesante deve 

reparar o dano moral, baseado em critérios 

subjetivos (posição social ou política do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) 

ou objetivos (situação econômica do ofensor, 

risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). 

Na avaliação do dano moral o órgão judicante 

deverá estabelecer uma reparação equitativa, 

baseada na culpa do agente, na extensão do 
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prejuízo causado e na capacidade econômica do 

responsável. Na reparação do dano moral, o juiz 

determina, por equidade, levando em contra as 

circunstâncias de cada caso, o quanto da 

indenização devida, que deverá corresponder à 

lesão e não ser equivalente, por ser impossível 

tal equivalência". (Maria Helena Diniz in Curso de 

Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, 

vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5ª edição, p. 

78/79).

Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico 

lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o 

seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação 

e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses 

elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a 

condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, 

perca a sua tríplice finalidade.

A respeito, merece destaque o pensamento do Exmo. 

Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira: 

“Recomendável que o arbitramento seja feito 

com moderação, proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, 

ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-

se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-

se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1090466-24.2017.8.26.0100 -Voto nº 15

caso” (Resps. números 214.381-MG; 145.358-

MG e 135.202- SP).

Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante 

indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), guarda razoabilidade com os 

percalços e dissabores vivenciados, sobretudo com as sete horas 

transcorridas sem alimentação e sem acesso à bagagem no aeroporto de 

Casablanca e com a compreensível aflição oriunda da perda de inúmeras 

horas de sua viagem programada com antecedência. 

Ademais, ainda que o Supremo Tribunal Federal 

consagrasse orientação no sentido de que a Convenção de Montreal 

abarcaria tanto os prejuízos materiais quanto os morais, o certo é que o 

montante indenizatório, ora fixado, continuaria a manter paridade com os 

lindes definidos no a 22, “1”, da indigitada Convenção (4.150 DES)3, a 

saber:

“Artigo 22  Limites de Responsabilidade 

Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

1. Em caso de dano causado por atraso no 

transporte de pessoas, como se especifica no 

Artigo 19, a responsabilidade do transportador se 

limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por 

passageiro4”.

Logo, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a 

3 De acordo com o site da Empresa de Correios e Telégrafos, em 15.03.2018, a cotação do “DES”  Direito 

Especial de Saque é de R$ 4,7397 (disponível em: 

http://www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/).

4 Segundo definição do Banco Central do Brasil, entende-se “Direito Especial de Saque” como “Ativo de reserva 

internacional emitido pelo Fundo Monetário Internacional. O Direito Especial de Saque (DES) é composto por 

uma cesta de moedas que inclui o dólar, o euro, a libra e o iene. O DES pode complementar as reservas oficiais 

dos países-membros. Esses países também podem efetuar entre si trocas voluntárias de DES por moedas”.
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demanda e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título 

de danos morais, aplicando-se correção monetária a partir do presente 

arbitramento e juros de mora desde a citação.

Via de consequência, a ré deverá enfrentar as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o 

valor da condenação, já incluída a majoração decorrente dos honorários 

recursais art. 85, §§2º e 11, do CPC/2015).

Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda 

matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de 

que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos 

suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando 

que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de 

apelação. 

Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

Relatora

Assinatura Eletrônica
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