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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002921-47.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados MARCIA CRISTINA MARQUES DE 
PRUNELÉ e AYMERIC FRANÇOIS DE PRUNELÉ.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 MELO COLOMBI 
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº    :   42999e
APEL.Nº     :   1002921-47.2016.8.26.0100
COMARCA:   SÃO PAULO 
APTE.          :   LUFTHANSA  DEUSTCHE LUFHTANSA AG
APDO.         :   MARCIA CRISTINA MARQUES DE PRUNELÉ e OUTRO

*DANO MORAL. ATRASO NO VOO E ALTERAÇÃO DO 
DESTINO DE DESEMBARQUE SEM PRÉVIA 
COMUNICAÇÃO. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.
1. Está configurado o dever de reparar dano moral, quando há 
atraso no voo, sem direito de realocação do passageiro em outros 
voos para a mesma localidade, obrigando-o a embarcar somente 
no dia seguinte.
2. O atraso decorreu de reparos não programados, o que 
configura fortuito interno que não afasta a responsabilidade da 
transportadora. Ainda mais quando o atraso de mais de 10 horas, 
repercutiu em toda a prestação de serviços.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em caso de 
transporte aéreo internacional, não cabendo aplicação do regime 
de tarifação para limitação da indenização. As normas da 
Convenção de Montreal devem ser aplicadas apenas 
supletivamente em relação ao CDC, que é regido por princípios 
constitucionais e cujas normas emanam de mandamentos da Carta 
Magna. Não se admite o prevalecimento de Tratados e 
Convenções Internacionais contra o texto expresso da 
Constituição Federal do Brasil.
4. Todavia, como os danos dos autores se resumiram na alteração 
da programação inicial, já que a ré forneceu hospedagem 
adequada e os autores não comprovaram a propalada perda de 
compromissos profissionais. De sorte que a indenização deve ser 
arbitrada de forma módica.
5. Recurso parcialmente provido para reduzir o arbitramento dos 
danos morais de R$ 7.500,00 para R$ 5.000,00 para cada autor. *

A r. sentença de fls. 157/167, cujo relatório ora se adota, julgou 

procedente ação de indenização ajuizada por Marcia Cristina Marque Prunelé e 

Aymeric François de Prunelé contra Deutsche Lufthansa AG., para condenar a ré na 

reparação dos danos morais causados aos autores com o cancelamento do voo e 

remarcação para o dia seguinte, arbitrada em R$ 7.500,00 para cada um, bem como 

nas custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% da 

condenação.

Inconformada, apela a vencida sustentando que o adiamento do 
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voo se deu em razão de problemas técnicos com a aeronave, tendo a ré acomodado 

os autores em hotel de categoria superior e cumprido com o pactuado no primeiro 

voo possível, nos termos da normatização da Anatel; que não houve comprovação 

dos danos morais; proibição de condenação de caráter punitivo; aplicação da 

Convenção de Montreal ao caso; excesso no arbitramento. Pugna pela reforma do 

julgado, nos termos de suas razões.

Recurso bem processado e respondido.

É o relatório.

Ficou apurado nos autos que os autores adquiriram passagens 

aéreas de ida e volta para o itinerário Guarulhos para Paris, com escala em 

Frankfurt.

A ida teria transcorrido normalmente. 

Na volta, contudo, fizeram o “check in” no aeroporto Charles 

de Gaulle, sendo informados, momentos antes do voo, que haveria um atraso 

superior a dez horas, em razão da necessidade de manutenção da aeronave.

Assim, ao desembarcarem no aeroporto de Frankfurt, foram 

direcionados a um hotel, onde pernoitaram.

Com o atraso, ao invés de chegarem em Guarulhos às 7h00 do 

dia 11.1.2016, pousaram às 17h24m.

O contrato de transporte só termina com a entrega do 

passageiro incólume a seu destino. A relação de consumo resta estabelecida e 

configurada.

Decerto, deve a ré priorizar a segurança dos passageiros, tendo 

em vista o dever de garantir sua incolumidade ao transportá-los a seu destino. O 

atraso, contudo, decorreu de fortuito interno, de modo que não pode ser alçado à 

categoria de excludente de responsabilidade. 

A alegação de que teriam perdido compromissos profissionais 

não foi comprovada. Mesmo porque, de acordo com a inicial, os autores teriam 

viajado em férias, não havendo nenhuma evidência de que retomariam as atividades 

profissionais no próprio dia do retorno ao Brasil.
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Os prejuízos sofridos pelos consumidores, de acordo com a 

verdade formal produzida nos autos, estariam cingidos à mudança de programação. 

Já que a ré lhes ofereceu o suporte necessário.

Não se trata, portanto, de dano moral de grave, conquanto 

indenizável.

Esse relator compartilha do entendimento segundo o qual o 

atraso de voo, por número significativo de horas, configura dano moral indenizável. 

Confira-se: REsp 299.532.

Não cabe aplicação da Convenção de Montreal, mas do Código 

de Defesa do Consumidor.

A Convenção de Montreal não derrogou o CDC, apenas o 

complementa, não existindo antinomia entre essas normas. 

O direito do consumidor encontra proteção na própria 

Constituição Federal, inserindo-se nos direitos fundamentais (artigo 5o, XXXII, da 

CF/88) e princípio fundamental da ordem econômica (artigo 170, V, da CF/88).  

Cuidando-se de relação de consumo, ao transporte aéreo de 

passageiros devem ser aplicadas as normas do CDC, e não as normas da Convenção 

de Montreal, sob pena de o mandamento constitucional ficar reduzido a letra morta. 

E o entendimento traduzido pelo documento n.º 98 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça traz essa mesma conclusão, afastando a indenização 

tarifada:

“A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso 

de vôo e pelo extravio de bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor, se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a indenização 

tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. Aplica-se o princípio da 

responsabilidade objetiva e considera-se abusiva a cláusula que eventualmente 

limite a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados. Partindo-se de uma 

interpretação sistemática, verifica-se que as normas previstas no Código de Defesa 

do Consumidor são de ordem pública e interesse social, revogando, portanto, a 

legislação que prevê indenização restritiva por ato ilícito”.
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De se ressaltar, por outro lado, que a supremacia do CDC sobre 

a Convenção de Montreal não significa negativa de vigência das regras do artigo 5º, 

§ 2º e 178, da CF/88. 

Decerto, a Constituição ressalta que os direitos e garantias nela 

previstos não excluem outros decorrentes de tratados internacionais de que o Brasil 

seja parte. E o artigo 7º da Lei n° 8.078/90 traz idêntica orientação, esclarecendo 

que "os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados 

ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário".

Conclui-se, desse modo, que os litígios envolvendo passageiro 

(consumidor) e transportador aéreo (fornecedor), devem ser resolvidos sob o 

comando das normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se supletiva e 

complementarmente a legislação especial (Convenção de Montreal e Código 

Brasileiro de Aeronáutica). 

Essa interpretação permite obediência às normas 

constitucionais que garantem os direitos e a defesa do consumidor.

E, não é demais lembrar, o próprio Supremo Tribunal Federal 

já deixou assentado ser "inadmissível a prevalência de Tratados e Convenções 

Internacionais contra o texto expresso da Lei Magna" (RE 0109173/87).

Recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça mantém esse 

raciocínio (AgRg no AI Nº 1.230.663-RJ (2009/0117751-1, Min. João Otávio de 

Noronha, j.  24.08.2010), afastando a indenização tarifada e mantendo subordinação 

desses casos ao princípio da ampla reparação.

Estabelecido o dever de reparar, ao montante indenizatório.

Com relação a essa questão, considerando-se que a lei não 

prevê padrão de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, 

então, aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 

1547 do CC de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).

Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização 

cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1002921-47.2016.8.26.0100 -Voto nº 42999e 6

parágrafo único do art. 953 do CC atual).

De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano 

suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente" 

(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 

61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da 

indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem 

recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que 

seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França, 

"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser 

solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros 

apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do 

nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" 

(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional 

sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).

No caso, os autores não comprovaram maiores danos que não 

os decorrentes do próprio adiamento do voo, cabendo arbitramento de valor módico.

Nesse diapasão, temos que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

remunera de forma adequada os autores.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir o 

valor da condenação em danos morais, de R$ 7.500,00 para R$ 5.000,00 para cada 

autor, mantida, no mais, a r. sentença (inclusive no que tange à disciplina da 

sucumbência).

MELO COLOMBI
Relator
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