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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1082070-58.2017.8.26.0100, 
da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA MARTINS, é apelada CONTINENTAL 
AIRLINES INC.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL GÓES DOS 
ANJOS (Presidente sem voto), JOÃO PAZINE NETO E SERGIO GOMES.

São Paulo, 17 de abril de 2018

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto nº 13486

Apelação nº 1082070-58.2017.8.26.0100 Processo Digital

Comarca: São Paulo

Apelante: Adriana Martins 

Apelada: United Airlines Inc.

Juiz: Valdir da Silva Queiroz Júnior

Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso 

no embarque. Aplicação das normas das convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil que têm status de norma especial, com prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Tema n.º 210 da 

repercussão geral, Recurso Extraordinário n.º 636331. Prescrição de dois 

anos reconhecida. Sentença mantida. Majoração dos honorários 

advocatícios em decorrência do trabalho desenvolvido na fase recursal. 

Recurso desprovido. 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 106/108, 

objeto de embargos de declaração, rejeitados a fls. 123, cujo relatório adoto em complemento, que 

declarou prescrita a pretensão formulada na ação de indenização, proposta por Adriana Martins contra 

United Airlines Inc.. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 

Inconformada, a autora apela sustentando que a Convenção de Montreal não 

prevalece em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o dano moral, no Brasil, é 

matéria constitucional e não poderia ser modificado por legislação internacional. Argumenta que o 

artigo 22 da Convenção de Varsóvia trata de indenização tarifada por ocasião dos danos materiais 

ocorridos na hipótese de avaria ou extravio de bagagens ou em caso de danos materiais ocorridos com 

transporte aéreo internacional, o que não é objeto os autos, que versa exclusivamente sobre dano 

moral. Alega que a aplicação dos recentes precedentes do C. STF a respeito da incidência da 

Convenção de Montreal, segundo o julgamento do RE 636331 do AgRE 766618, tratou única e 

exclusivamente de danos materiais decorrentes do extravio/avarias de bagagens e de atraso ou 

cancelamento de voo, mas não de danos morais. Entende que deve ser aplicado o prazo prescricional 
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de 5 anos previsto no art. 27 do CDC, devendo ser afastada a prescrição alegada. Subsidiariamente, 

aduz que os acórdãos oriundos dos julgados mencionados não haviam sido publicados no DJe por 

ocasião da propositura da presente demanda e estão pendentes de integração pela análise de embargos 

de declaração opostos, exatamente para tratar da modulação de seus efeitos e, por não haver trânsito 

em julgado, não haveria, se o caso fosse, que se falar na sua aplicabilidade ao presente caso. Requer o 

provimento do recurso (fls. 126/144). 

Recurso tempestivo e preparado (fls. 145/146).

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença 

(fls. 150/159). 

É o relatório. 

Versa o feito sobre pedido de indenização por danos morais, na qual a 

autora alega que em 14.08.2015 teve seu voo n.º UA 0845 em O´Hare, na cidade de Chicago, com 

destino a São Paulo, cancelado. Aduz que a empresa ré não lhe prestou as informações e assistência 

adequada, tendo que aguardar no aeroporto 16 horas até o próximo voo indicado pela ré, que partiria 

às 12:01 horas do dia 15.08.2015 (fls. 08). Afirma que o sentimento de tristeza e frustração ao se ver 

de mãos atadas, presa em terra estrangeira, foi enorme, especialmente diante do descaso e prepotência 

dos prepostos da ré, que com uma frieza inconcebível trataram os passageiros sem o menor zelo e 

diligência, deixando de prestar-lhes a devida assistência. Requer o provimento do recurso para que a 

ré seja condenada ao pagamento do valor de R$ 20.000,00, corrigidos desde a data da fixação e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 

A decisão recorrida foi disponibilizada em 06.11.17 (fls. 110), ou seja, na 

vigência do novo Código de Processo Civil/2015, de modo que o recurso deve ser analisado pelos 

parâmetros nele previstos. O enunciado nº 3, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, destaca:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
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Tratando-se de pedido indenizatório, fundado em transporte aéreo 

internacional deve ser aplicado ao caso as normas das convenções internacionais ratificadas pelo 

Brasil que têm status de norma especial, com prevalência em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor, que ganha contorno de norma geral por tratar de relações genéricas de consumo. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 210 da 

repercussão geral, decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 636331, fixou a seguinte 

tese: 

"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" Plenário, 25.5.2017.

O art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto n.º 20.704/1931), dispõe sobre 

o prazo prescricional de 2 anos para pretensões das ações por danos:

“(1) A ação por danos deve ser levada, sob pena de confisco, dentro de dois 

anos a partir da data de chegada ao destino ou no dia em que a aeronave 

deve ter chegado, ou a parada do transporte.”

Diante desse quadro, corretamente foi reconhecida a prescrição referente ao 

pedido de indenização por danos morais, já que a chegada da aeronave em que se encontrava a autora 

ao destino (São Paulo) ocorreu em 16.08.2015 (fls. 47), tendo a presente ação sido proposta em 

18.08.2017, ou seja, fora do prazo limite de 2 anos. Nesse sentido, foi a decisão proferida no Recurso 

Extraordinário n.º 636331: 

“Dessa forma, são essas as premissas que aplico ao caso concreto. Quanto 

ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.618, no qual se discute a 

prescrição, considero fora de dúvida que se aplica o art. 29 da Convenção 

de Varsóvia, que prevê o prazo prescricional de dois anos, a contar da 

chegada da aeronave. Como a aeronave chegou em 28 de setembro de 

2006, e a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, a prescrição se 

verificou oito meses antes e isso deve ser reconhecido.”
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Ressalte-se que o teor do acórdão acima mencionado foi proferido em sede 

de Recurso Extraordinário, julgado pelo STF, já foi publicado no diário oficial, de modo que seu 

conteúdo deve ser observado pelos Tribunais, nos termos do que dispõe o art. 927, IV, do CPC. 

Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r. 

sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados. 

Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado 

em grau recursal:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo 

vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao 

advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da 

sucumbência da autora, em 10% do valor da causa (esta R$ 20.000,00  fls. 19). Diante do trabalho 

adicional realizado em grau de recurso pela apelada, que ofertou contrarrazões (fls. 150/159), elevo os 

seus honorários para 15% do valor atualizado da causa. 

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a 

citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim, ficam 

consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 

PEDRO KODAMA
         Relator 

            (Assinatura digital)
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