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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1027063-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPAGNIE 
NATIONALE ROYAL AIR MAROC, são apelados PRISCILA TEIXEIRA DO 
NASCIMENTO CIPRIANO e ALEX DO NASCIMENTO CIPRIANO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª 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 LUCILA TOLEDO 
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA 
MELATTO PEIXOTO.

São Paulo, 11 de abril de 2018.

Jairo Oliveira Junior
Relator

Assinatura Eletrônica
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15ª Câmara de Direito Privado
Apelação nº 1027063-81.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo 
Apelante: Royal Air Maroc 
Apelados: Alex do Nascimento Cipriano e outra
Voto nº 7.007

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. 
Responsabilidade civil decorrente de má prestação do serviço de 
companhia aérea. Atraso de voo sem prévia comunicação. 
Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do 
Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano 
moral presumível e indenizável “in re ipsa”. INDENIZAÇÃO. 
“QUANTUM” ARBITRADO. Redução. Cabimento. Fixação em 
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Razoabilidade e adequação. 
Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Vistos.

Ação de indenização, julgada procedente pelo MM. 
Juiz Mario Chiuvite Júnior, para condenar a ré ao pagamento da quantia de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, além de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) 
sobre o valor da condenação.
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Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da 
sentença. Sustenta a necessidade de redução do valor fixado a título de 
indenização por dano moral, ante a desproporcionalidade entre o quantum 
arbitrado e a ocorrência dos fatos. Aduz ser aplicável ao caso a Convenção de 
Montreal em prevalência ao Código de Defesa do Consumidor. Afirma a 
ocorrência de problema a inviabilizar a decolagem no horário aprazado, 
entretanto informa a prática de todos os atos necessários à proteção e 
assistência dos passageiros, o que implica em desnecessidade de reparação 
ou, em caso de manutenção da condenação, em readequação do valor fixado, 
sob pena de enriquecimento sem causa.

Apelo tempestivo, preparado e respondido a folhas 
150/160.

É o relatório.

Ação de indenização, cuja pretensão é a condenação 
da ré ao ressarcimento pelo dano moral suportado, ante alteração em horário 
de voo, sem prévia comunicação, e ausência de assistência, como 
acomodação adequada.

Em resposta, a ré alegou aplicação da Convenção de 
Montreal, em prevalência ao Código de Defesa do Consumidor. Asseverou 
inexistência de ato ilícito, total assistência aos passageiros a fim de garantir a 
segurança da viagem. Justificou a não acomodação dos autores em hotel ante 
a proximidade do horário do próximo voo. Pleiteou a improcedência da ação, 
ante a inexistência de dano moral. 

O juízo a quo julgou procedente a ação.

O recurso comporta parcial provimento.

Ao contrário do sustentado pela apelante, aplica-se 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1027063-81.2017.8.26.0100 -Voto nº 7007 4

ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a “Convenção 
de Montreal e Varsóvia” se limita a discussões acerca de danos materiais em 
razão de extravio de bagagem. 

A presente ação contempla objeto diverso, qual seja 
reparação de dano moral em decorrência de atraso de voo. Portanto, 
aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS - Atraso de voo - Alegação da ré de 
mau tempo no local de destino - Convenções de Varsóvia e 
Montreal  Inaplicabilidade - Caso que não se amolda à tese 
firmada por ocasião do julgamento do Recurso 
Extraordinário com repercussão geral n. 636331 - Relação 
de consumo evidenciada - Aplicação das normas 
consumeristas - Dano moral - Ocorrência - Inexistência da 
devida prestação de assistência à passageira, que se viu 
obrigada, no meio da madrugada, a retornar a sua 
residência, passando por locais conhecidos por sua alta 
periculosidade  Responsabilidade objetiva da ré Art. 14 do 
CDC - Dever de reparar o dano extrapatrimonial - Valor da 
indenização, fixada em R$ 5.000,00, apto a reparar os 
infortúnios experimentados, além de estar em consonância 
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem 
causar enriquecimento ilícito - Juros moratórios fluem a 
partir da citação - Art. 405 do Código Civil - Dano material 
Comprovação Autora adquiriu “assento + conforto”, 
descrito pela GOL como 50% mais reclinável e com 10cm de 
espaçamento a mais entre as poltronas, porém foi 
acomodada em assento comum Ressarcimento devido - 
Honorários recursais Art. 85, §11 do CPC - Majoração 
devida, de 15% para 17% sobre o valor atualizado da 
condenação, observadas as balizas do art. 85, §2º do CPC - 
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 38ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação n° 1008143-59.2017.8.26.0003, Des. 
Spencer Almeida Ferreira, j. em 26/02/2018).

“RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL - Sentença de procedência 
Insurgência da ré - O valor reparatório dos danos morais 
não está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 
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766.618-SP, com repercussão geral, remanescendo os 
entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação das 
normas contidas no Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor. DANOS MORAIS Companhia aérea que 
responde pelos serviços deficientemente prestados Aplicação 
dos artigos 737 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do 
Consumidor Ante os elementos trazidos aos autos, tem-se que 
os danos extrapatrimoniais restaram devidamente 
caracterizados, uma vez que a companhia aérea não 
comprovou ter fornecido informação e assistência material 
adequadas ao demandante Dano moral configurado. Quantia 
reduzida de R$15.000,00 para R$10.000,00 dadas as 
peculiaridades do caso, em observância aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade Recurso parcialmente 
provido.” (TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 
1009919-94.2017.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. em 
12/12/2017).

Ao se aplicar as normas do Código de Defesa do 
Consumidor, tem-se que a responsabilidade da apelante é objetiva. Desse 
modo, prescinde da noção de culpa. Basta apenas a presença da prova do 
dano e do nexo causal, para que surja o dever de indenizar.

E, nesse ponto, o contexto probatório evidenciou a 
ocorrência do dano e do nexo causal. A prestação do serviço foi defeituosa, 
vez que o dever de pontualidade do transportador é intrínseco ao contrato de 
transporte aéreo. Portanto, devida a indenização pelo atraso ocorrido.

O valor, no entanto, deverá ser reduzido para o 
montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com atualização monetária a 
partir desta data e juros de mora legais a contar da citação.

A quantia fixada proporciona justa indenização pelo 
mal sofrido, porém sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.

Ante a sucumbência recursal dos autores, fixo 
honorários advocatícios devidos ao d. advogado da ré em R$ 500,00, nos 
termos do artigo 85, §§ 1º e 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:
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“TRANSPORTE AÉREO - Cancelamento de voo 
 Espera por cerca de oito horas em aeroporto sem 

acomodação adequada - Sentença de procedência que 
condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor 
de R$1.000.00 a cada um dos autores - Requerentes que 
pretendem a majoração da quantia para o importe de 
R$7.000,00 - Elementos constantes dos autos que justificam a 
majoração da quantia para o valor de R$2.000,00 a cada um 
dos autores em atenção aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade -  Recurso parcialmente provido” (TJSP, 
18ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 
0000296-47.2012.8.26.0084, Rel. Des. Helio Faria, julgado 
em 27/01/2016).

“APELAÇÃO - Ação de reparação de danos 
morais - Transporte aéreo de passageiros - Voo cancelado - 
Sentença condenou a empresa aérea a pagar R$ 6.000,00 - 
Pleito de reforma da r. decisão - Relação entre as partes 
inserida no âmbito das relações de consumo - 
Responsabilidade objetiva da empresa requerida - 
Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do 
consumidor - culpa exclusiva de terceiro não caracterizada - 
ausência de prova sobre mudança da malha aérea  Dano 
moral configurado - Existência do dever de indenizar - 
Recurso desprovido” (TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação n° 1009541-64.2014.8.26.0482, Rel. Des. Costa 
Netto, julgado em 27/08/2015).

“INDENIZATÓRIA - Transporte aéreo - Atraso 
de voo - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - 
Responsabilidade objetiva da companhia aérea a afastar as 
teses da resistência - Direito de reparação ao usuário  
Dano moral - Prova decorrente da experiência comum  
Inteligência do art. 335 do CPC - Indenização arbitrada em 
R$ 8.688,00 - Valor bem equacionado - Decisão mantida” 
(TJSP, 19ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 
0935639-74.2012.8.26.0506, Rel. Des. Sebastião Junqueira, 
julgado em 27/07/2015).

Diante do exposto, dá-se parcial provimento à 
apelação para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral 
para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Os honorários advocatícios recursais, 
devidos pelos autores ao d. patrono da ré, são fixados em R$ 500,00, nos 
termos do artigo 85, §§ 1º e 8º, do Código de Processo Civil, com atualização 
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monetária a partir deste julgamento.

Jairo Oliveira Junior
 Relator
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