
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000230259

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1073672-59.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VRG - LINHAS 
AÉREAS S/A (VARIG), é apelada ANDREIA CARINGI MIRALDO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª 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 Desembargadores MAIA DA ROCHA 
(Presidente), ADEMIR BENEDITO E SILVEIRA PAULILO.

São Paulo, 3 de abril de 2018.

Maia da Rocha
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº:    31822

APEL.Nº:     1073672-59.2016.8.26.0100

COMARCA    SÃO PAULO

APTE.  :        VRG  LINHAS AÉREAS S/A (VARIG)

APDO.  :       ANDREIA CARINGI MIRALDO

                   

*RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte 

aéreo  Atraso de voo de mais de nove horas para chegada ao destino 

contratado  Responsabilidade objetiva da empresa transportadora  

Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial 

que se revelou adequado -  Recurso não provido *

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para 

condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que será corrigida 

monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 

o arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a 

citação. Em razão da sucumbência, condeno a requerida a arcar com as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Aduz a apelante para a reforma do julgado, 

preliminarmente, impugnar especificamente os termos da r. sentença, cumpre 

à cia. Apelante enfatizar a necessidade de interpretação do caso à luz das 

normas que regulam o transporte aéreo e que se sobrepõem ao Código de 

Defesa do Consumidor. Como se vê, por se tratar de um sistema jurídico 

específico e devidamente regulamentado, como é o caso do transporte aéreo, 

não há como se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, devendo 
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prevalecer a legislação específica e Resoluções próprias. No mérito, diz que 

houve remanejamento de voo decorrente de alteração da malha aérea (fato 

inesperado e imprevisto), sendo prestada a devida assistência à apelada; não 

foi demonstrada a ocorrência do dano moral, devendo ser afastada a 

condenação ao pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial. Por fim 

requer alternativamente a redução do valor da indenização.

Recurso tempestivo, devidamente preparado e contrariado.

É o relatório.

A princípio é importante ressaltar que o presente caso 

versa, indiscutivelmente, sobre relação de consumo existente entre a apelada 

e a empresa de transporte aéreo, encontrando-se, portanto, albergada pelas 

normas consumeristas.

O atraso de quase nove horas do originalmente contratado, 

devidamente comprovado, é fato que permite o reconhecimento dos 

transtornos causados aos passageiros de forma inegável, não podendo chamá-

lo de mera irritação ou incômodo. 

Acresça-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus 

probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada  força maior em 

virtude de alteração consequente de movimentações na malha aérea  o que 

torna a sua argumentação frágil.

Observe-se que a apelante afirma que em 22 de junho de 

2016 os voos sofreram alteração consequente às movimentações da malha 

aérea (fls. 32 e 34), todavia, deixou de informar à apelada sobre tal 

ocorrência, permitindo que tivesse ciência somente na data prevista para seu 

voo e já estando no aeroporto para o embarque.

Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos 

danos causados à apelada.

É cediço que o contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao 

seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados 

ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.
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A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de 

fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos regramentos do CDC 

(artigo 14, “caput”). Tal regra foi repetida no Código Civil, nos termos do 

artigo 734 e 737. 

A limitação do montante indenizatório fixado na Convenção 

de Montreal não prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, pois o 

contrato de transporte firmado entre as partes é típica de relação de consumo. 

Assim, não há que se falar em indenização tarifada pelos 

danos causados à passageira pelo atraso, nos termos do Código Brasileiro de 

Aeronáutica ou da Convenção de Varsóvia e dos Protocolos de Haia e 

Montreal, devendo ser feita por seu efetivo valor. 

Neste sentido a orientação do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de prevalência do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em relação à 

Convenção de Varsóvia, com suas posteriores modificações 

(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), e ao 

Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de 

responsabilidade civil decorrente de má prestação dos 

serviços pela Companhia aérea.” (AgRg no Ag 1409204/PR 

 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

2011/0073477-7, j. 25.09.2012  4ª Turma - Ministro Luis 

Felipe Salomão).

“As indenizações tarifadas previstas nas 

Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 

se aplicam ao pedido de danos morais decorrentes de má 

prestação de serviço aéreo internacional, prevalecendo o 

Código de Defesa do Consumidor.” (AgRg no AResp 

145212/RJ (2012/0029194-4), j. 02.08.2012, 4ª Turma, 

Rel. Min. Marco Buzzi).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
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RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE CARGA - INDENIZAÇÃO 

INTEGRAL - CDC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 

DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.

1. A jurisprudência pacífica da Segunda 

Seção é no sentido de que o transportador aéreo, seja em 

viagem nacional ou internacional, responde (indenização 

integral) pelo extravio de bagagens e cargas, ainda que 

ausente acidente aéreo, mediante aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, desde que o evento tenha ocorrido 

na sua vigência, conforme sucede na espécie. Fica, 

portanto, afastada a incidência da Convenção de Varsóvia 

e, por via de consequência, a indenização tarifada. (REsp 

552.553/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, DJ 01/02/2006 p. 561). (...)

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 407809 /SP, Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J. 

11/03/2014).

O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida 

reparação.

No que atine ao valor fixado, para elucidar a questão, traz-

se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da 

avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e 

geral do dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que 

concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve 

pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além 

de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível 

segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria 

uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
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“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar 

claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao 

montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes 

jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto” 

(Dano moral indenizável, 2ª edição, p. 165/167). 

Consoante se verifica a fl. 132, a indenização pelos danos 

extrapatrimoniais foi fixada pelo d. juízo originário R$ 7.000,00, com 

acréscimos legais. 

Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e 

sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de 

pagar, uma sanção, a condenação na forma como arbitrada se mostrou 

adequada, pois “a reparação pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento 

e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320). 

Cumpre ressaltar que todo o recurso de apelação objetiva 

somente que seja afastada a indenização pelo dano moral ou, 

alternativamente, que seja reduzido.

Acresça-se que em julgamento recente proferido em 

recurso extraordinário, o Superior Tribunal Federal decidiu:

Recurso extraordinário com repercussão 

geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. 

Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite 

indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e 

demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em 

relação às condenações por dano material decorrente de 

extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. 

Repercussão geral. Tema 210. Fixação da 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 
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do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o 

Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao 

limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com 

as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o 

valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao 

patamar estabelecido na legislação internacional. 7. 

Recurso a que se dá provimento. (RE 636331/RJ, Min. 

Gilmar Mendes).

Frise-se que tal julgado se aplica somente para a 

indenização material.

Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso, 

mantendo-se a r. sentença tal como lançada.

MAIA DA ROCHA

    Relator
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