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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação nº 9052599-50.2006.8.26.0000, da Comarca de São 
Paulo, em que são apelantes SOUTH AFRICAN AIRWAYS, EMILIO 
LEVIN, ALETE NITSKE e ROSEMARY OPPERMANN, é apelado OS 
MESMOS.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. 
Sustentou oralmente o Dr. LUIZ FERNANDO CORREA DE 
MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores HERALDO DE OLIVEIRA (Presidente sem 
voto), CAUDURO PADIN E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA.

São Paulo, 8 de maio de 2013. 

Zélia Maria Antunes Alves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº.     : 17.739
AP.c/ REV.nº.: 9052599-50.2006.8.26.0000
COMARCA      : SÃO PAULO
APTES./APDOS.: SOUTH AFRICAN AIRWAIS, EMÍLIO LEVIN, 
ARLETE NITZKE e ROSEMARY OPPERMANN

*Ação de indenização por danos morais  Transporte aéreo - 
Aquisição de bilhetes de uma determinada companhia aérea 
com conexões de vôo por outras companhias  Negativa, por 
parte da empresa-ré, de endosso das passagens dos autores  
Embarque dos autores, no dia seguinte, em vôo de outra 
companhia aérea  Danos morais configurados  
Prevalência, no que diz respeito ao valor da indenização, por 
se tratar de danos morais, da regra geral do Código do 
Consumidor e, não, da regra especial da Convenção de 
Varsóvia  Indenização fixada em valor razoável e adequado - 
Ação julgada procedente, em parte  Recursos não 
providos.*

Vistos.

1  Ação de indenização por danos morais, 

fundada em contrato de transporte aéreo de passageiros, 

julgada procedente, em parte, pela r. sentença (fls. 

46/52), cujo relatório se adota, condenada a empresa-ré 

no pagamento, aos autores, do valor de R$ 6.000,00, para 

cada um, acrescido de correção monetária, da data da 

sentença, e de juros de 0,5% a.m., a partir da citação, e 

de 1,0% a partir de janeiro/03, repartidas as verbas da 

sucumbência. 

Irresignada apela a empresa-ré, asseverando, 

em síntese, que não se aplicam, ao caso, as normas do 

CDC, e, sim, a Convenção de Varsóvia; que os autores não 
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comprovaram ter o atraso do vôo sido causa de danos 

morais; que é inaceitável condenação baseada em danos 

presumidos; que eventual pagamento a título de 

indenização deverá ser limitada  ao valor equivalente a 

332 DES  Direitos Especiais de Saque e que a ação deve 

ser julgada improcedente. (fls. 214/221). 

Os autores, também, apresentaram recurso, 

alegando, resumidamente, que aplicam-se, ao caso, as 

normas do CDC; que o valor da indenização deve ser fixado 

em 4.150 DES, como pleiteado na inicial. (fls. 221/226). 

Recursos tempestivos e preparados, ambos 

respondidos. (fls. 222/223, 227/228, 249/250, 246/260).

É o relatório.

2  Os autores adquiriram da empresa 

AEROLINEAS ARGENTINAS bilhetes aéreos, São Paulo  

Johannesburg  Sydney  Johannesburg - São Paulo, com 

partida designada para o dia 28/06/01, às 14:45h, do 

Aeroporto de Guarulhos, mas, em razão de a empresa-ré ter 

recusado o endosso, eles somente conseguiram embarcar, no 

dia seguinte, às 21:40h, em um vôo da empresa VARIG, para 

Frankfurt  Cingapura  Sydney, chegando ao destino final 

com 48h de atraso. (fls. 02/03, 07/11). 
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O transportador, como estabelecido na 

Convenção de Varsóvia, responde pelos danos decorrentes 

do atraso no transporte aéreo de passageiro, a não ser 

que faça prova da ocorrência de eventual problema técnico 

com a aeronave. (art. 19).

Ainda que os bilhetes aéreos tenham sido 

adquiridos pelos autores de outra empresa - AEROLINEAS 

ARGENTINAS, a empresa-ré, na qualidade de transportadora 

contratada, anotado que sua sigla constava dos aludidos 

documentos, para eximir-se de sua obrigação de ressarcir 

os passageiros, pelo atraso do vôo, ou pelo embarque em 

outra companhia, deveria fazer prova que tal se deu em 

decorrência de problemas técnicos, mas não o fez.

A empresa-ré, independentemente, do fato de 

as passagens aéreas terem sido adquiridas da empresa - 

AEROLINEAS ARGENTINAS, assumiu a obrigação de transportar 

os passageiros, dentre os quais, os autores, no percurso 

São Paulo  Johannesburg  Sydney, e, portanto, é a 

responsável direta pelo ressarcimento dos prejuízos, de 

ordem material e/ou moral, por eles suportados, com a 

negativa de embarque, o que resultou em grande atraso na 

chegada ao destino final.

A rigor, os desentendimentos entre a empresa-

ré e a empresa AEROLINEAS ARGENTINAS, a qual segundo 
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consta estava em regime de concordata e não estaria 

honrando os seus compromissos, não autorizavam a 

colocação dos autores em vôo de outra companhia aérea, 

sujeitando-os à alteração das conexões previstas no 

respectivo bilhete e ao atraso na chegada.

Quanto ao valor da indenização, por se tratar 

de danos morais, prevalece a regra geral do Código de 

Defesa do Consumidor e, não, a regra especial da 

Convenção de Varsóvia, que limita tal valor a 4.150 DES  

Direitos Especiais de Saque.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial 

dominante no E. STJ, destacando-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO 

DE VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. As indenizações tarifadas previstas 

nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e 

Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais 

decorrentes de má prestação do serviço de transporte 

aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa 

do Consumidor.

2. O recurso especial não comporta o 
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exame de questões que impliquem revolvimento do 

contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 

7/STJ).

3. Em hipóteses excepcionais, quando 

manifestamente irrisório ou exorbitante o valor da 

indenização, a jurisprudência desta Corte permite o 

afastamento do referido óbice, para possibilitar a 

revisão”. (STJ-4ª T., AgRg no AREsp 39543/RJ, rel. 

Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/11/12, DJe 

27/11/12).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 

DO CPC) TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ATRASO DE VOO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. 

INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. As indenizações tarifadas previstas 

nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e 

Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais 

decorrentes de má prestação do serviço de transporte 

aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa 

do Consumidor. Precedentes.

2. Discussão quanto ao valor da 

indenização arbitrada a título de reparação por 
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danos morais. Inviabilidade no caso concreto. 

Tribunal a quo que fixou o quantum indenizatório 

balizado pelos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, impedindo a atuação desta Corte, 

reservada apenas aos casos de excessividade ou 

irrisoriedade da verba, pena de afronta ao texto da 

Súmula n. 7/STJ”. (STJ-4ª T., AgRg no AREsp 

145212/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 02/08/12, DJe 

10/08/12).

Por outra lado, consideradas as 

peculiaridades do caso, o valor fixado a título de 

indenização, R$ 6.000,00 para cada um, pelo não endosso 

do bilhete aéreo, o que resultou na chegada ao destino 

com 48h de atraso, está dentro do limite da 

razoabilidade, não havendo justificativas relevantes, 

quer para a sua majoração, quer para a sua redução.

Em suma, a empresa-ré, como argumentado pelos 

autores, com a sua negativa em endossar os bilhetes 

aéreos, praticou ato lesivo, consistente no embarque em 

vôo de outra companhia aérea, com percurso diverso do 

contratado e com chegada ao destino com 48 h de atraso, o 

que acarreta a obrigação de indenizar os danos morais por 

ele suportados.

Deste modo, de ser mantida, por ter dado 
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correta solução à questão, a r. sentença recorrida.

3 - Ante o exposto, nega-se provimento aos 

recursos. 

ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES

   RELATORA
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