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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008605-31.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelado PAULO SERGIO DEDEMO.

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

São Paulo, 4 de abril de 2017.

Jairo Oliveira Junior
Relator

Assinatura Eletrônica
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15ª Câmara de Direito Privado
Apelação nº 1008605-31.2015.8.26.0344
Comarca: Marília  4ª Vara Cível
Apelante: Deutsche Lufthansa A.G.
Apelado: Paulo Sergio Dedemo
Voto nº 4.989

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. Ação de indenização 
por danos patrimonial e moral. Sentença de procedência. Apelo 
da ré. Incontroverso atraso do voo de retorno, sem prova de 
prestação de assistência material ao apelado, a configurar falha 
na prestação de serviço. Inexistência de prova de excludente de 
causalidade, ademais, uma vez ausente demonstração de 
condições meteorológicas desfavoráveis. Responsabilidade 
objetiva. Dano patrimonial demonstrado nos autos. Dano moral 
configurado 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado em R$ 10.000,00 
(dez mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido, 
elevados honorários advocatícios de sucumbência para 20% do 
valor da condenação em sede recursal.

Vistos.

Ação de indenização por danos moral e patrimonial 
julgada procedente pelo MM. Juiz Valdeci Mendes de Oliveira para condenar 
a ré a pagar ao autor indenização por dano patrimonial no valor de R$ 186,44 
(cento e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), e indenização por 
dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir da 
citação e correção monetária a partir do presente arbitramento. A ré foi 
condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação. 
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Apela a ré a pedir reforma da r. sentença (páginas 
152/165). Alega prescrição nos termos do artigo 35 da Convenção de 
Montreal, uma vez ajuizada a ação após dois anos da chegada do autor 
apelado ao destino. Aduz que o atraso decorreu de péssimas condições 
meteorológicas, a caracterizar caso fortuito e força maior. Além disso, a 
apelante reacomodou o passageiro no primeiro voo disponível e forneceu 
acomodação em hotel de categoria superior, em fiel cumprimento ao disposto 
nos artigos 8º, “a”, e 14 da Resolução nº 141, de 9 de março de 2010, da 
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Diz inexistir prova dos alegados 
danos patrimonial e moral. Subsidiariamente requer que a condenação ao 
pagamento de indenização por dano moral tenha caráter compensatório, não 
punitivo. Nos termos do artigo 5º, § 2º, e artigo 178 da Constituição Federal, 
aplica-se ao caso a Convenção de Montreal; no mesmo sentido o artigo 732 
do Código Civil. O valor da indenização deve ser limitado a trezentos e trinta 
e dois direitos especiais de saque, nos termos da Convenção de Montreal.

Apelo tempestivo e preparado.

Contrarrazões (páginas 172/175) pela manutenção 
do julgado.

É o relatório.

Ação de indenização por danos patrimonial e moral, 
sob alegação de atraso de 13 horas no voo de regresso da cidade de 
Colonia/Alemanha para São Paulo/Brasil por culpa da ré apelante. O autor 
apelado sustenta que a apelante injustificadamente cancelou o voo na 
Alemanha, a deslocar o apelado para Frankfurt a fim de embarcar em outra 
aeronave. Pretende indenização por dano patrimonial no valor de R$ 186,44 
(cento e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e por dano moral em 
valor correspondente a vinte salários mínimos federais. 

Em defesa, a ré apelante aduz prescrição e caso 
fortuito ou força maior consistente em péssimas condições meteorológicas 
para voos. 

Afastada a alegação de prescrição, e ausente 
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demonstração da alegada condição meteorológica desfavorável, a ação foi 
julgada procedente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento quanto à responsabilidade civil decorrente da má prestação de 
serviços no contrato de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei nº 
8.078/90, não ser mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 
posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou 
pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, a subordinar-se, portanto, ao regime 
consumerista.

Confiram-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO D O 
CÓDIGO DE DEFESA D O 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. (...) Agravo 
regimental desprovido.” (STJ; 4ª Turma; AgRg no AREsp nº 
39.543/RJ; rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 
20/11/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUESTIONAMENTO. 
TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO D O 
SERVIÇO. APLICAÇÃO D O CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO VALOR. RAZOABILIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. (...) 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. (...) Agravo regimental não provido, com 
aplicação de multa.” (STJ; 4ª Turma; AgRg no Ag nº 1409204/PR; 
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em 25/09/2012.
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“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE 
VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no 
sentido da prevalência do Código de Defesa do Consumidor em 
detrimento das convenções internacionais, podendo a indenização 
ser estabelecida consoante a apreciação do magistrado no tocante 
aos fatos acontecidos (cf. AgRg no Ag 1.410.672/RJ, Rel.Ministro 
Sidnei Beneti, DJe 24/8/2011; REsp 786.609/DF, Rel. Ministro 
Aldir Passarinho Júnior, DJe 28/10/2008, e EREsp 269.353/SP, 
Rel. Ministro Castro Filho, DJ 17/6/2002). (...) Agravo regimental 
não provido.” (STJ; 3ª Turma; AgRg no Ag nº 1402694/RS; Rel. 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; julgado em 20/10/2011).

Diante da relação de consumo, aplica-se ao caso o 
prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 
Ocorridos os alegados danos em 31.1.2013 e 1.2.2013, e ajuizada a ação em 
23.7.2015, não houve decurso do prazo prescrional.

A respeito:

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. 
Transporte aéreo de pessoas. Ação ordinária de indenização por 
dano moral. Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 
26, I, do CDC, incidindo na espécie o prazo prescricional 
quinquenal disposto no art. 27 do mesmo diploma legal. Extinção 
afastada. Aplicabilidade do artigo 515, § 3º, do CPC. (...). Recurso 
improvido.” (TJSP  20ª Câmara de Direito Privado  Apelação nº 
1008424-26.2014.8.26.0292  rel. Des. CORREIA LIMA  j. 
23.5.2016  v.u.).

“PRESCRIÇÃO. Transporte aéreo internacional. 
Pretensão indenizatória. Relação de consumo. Prazo prescricional 
quinquenal. Inteligência do artigo 27 do CDC. Inaplicabilidade da 
Convenção de Varsóvia. Precedentes do STJ nesse sentido: A 
pretensão indenizatória decorrente de vício na prestação de 
serviço, quando decorrente de relação de consumo, se sujeita a 
prazo prescricional quinquenal, segundo dispõe o artigo 27 do 
Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidiu o Superior 
Tribunal de Justiça, afastando-se o regramento da Convenção de 
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Varsóvia. (...). RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO 
DA EMPRESA REQUERIDA NÃO PROVIDO.” (TJSP  17ª 
Câmara de Direito Privado  Apelação nº 
9147107-80.2009.8.26.0000  rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR 
 j. 17.10.2012  v.u.).

O atraso incontroverso do voo previamente 
contratado pelo autor apelado configura efetivo inadimplemento contratual e 
consequente falha na prestação do serviço de transporte.

E não há no caso exclusão de causalidade apta a 
afastar a configuração do defeito na prestação do serviço aéreo. 

Como destacado pelo juízo de origem, a ré apelante 
não demonstrou a ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis.

Além disso, cabia à apelante prestar assistência 
material a seus passageiros, em caso de atraso de voo.

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de 
transporte aéreo (artigos 734 e 737 do Código Civil).

Diante de impontualidade por fator externo, deve o 
transportador informar o motivo do atraso e a previsão de horário de partida, 
além de prestar aos seus passageiros a adequada assistência material, nos 
termos do artigo 741 do Código Civil: 

“Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo 
alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de 
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte 
contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com 
anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, 
correndo também por sua conta as despesas de estada e 
alimentação ao usuário, durante a espera do novo transporte.” 

Nos casos de atraso, cancelamento, interrupção de 
voo, ou preterição de passageiro, a resolução 141, de 09 de março de 2010, da 
Agência Nacional de Aviação Civil também assegura ao passageiro direito de 
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receber do transportador a devida assistência material. Confira-se o artigo 14 
da referida resolução: 

“Nos casos de atraso, cancelamento ou 
interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 
transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer 
para o embarque o direito a receber assistência material. 

§1º - A assistência material consiste em satisfazer 
as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo 
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir 
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes 
termos: 

I - superior a 1 (uma) hora: facilidade de 
comunicação tais como ligação telefônica, acesso a internet, ou 
outros; 

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação 
adequada; 

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em 
local adequado, traslado e, quando necessário, serviços de 
hospedagens (...)”. 

Cumpre à companhia aérea o dever de prestar toda a 
assistência necessária aos seus clientes, como facilidade de comunicação, 
alimentação e acomodação em local adequado.

A despeito de a apelante alegar ter fornecido 
assistência ao apelado, inexiste nos autos demonstração a respeito, ônus 
pertencente à primeira, seja por aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor 
(artigo 6º, VIII), seja porque inadmissível a produção de prova negativa pelo 
apelado.

A propósito:

“Indenizatória - Danos morais - Transporte 
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aéreo - Atraso de voo por questões meteorológicas, ocasionando o 
desvio da rota para aeroporto alternativo Pertinência subjetiva do 
polo passivo da ação - Empresas que atuam em parceria no 
mercado operando voos sob a marca Avianca - Aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor - Falta de assistência material 
aos passageiros, prevista no art. 714 do CC e art. 14 da Resolução 
141/2010 da ANAC - Falha na prestação de serviços importando 
em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do 
CDC) - Dever da prestadora de serviço indenizar os passageiros 
pela falta de assistência material e informação adequada - Dano 
moral que se opera in re ipsa, ou seja, se comprova por força do 
próprio fato lesivo - Valor do dano moral fixado em atenção aos 
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida 
Recurso negado.” (TJSP  13ª Câmara de Direito Privado - 
Apelação nº 1022900-35.2014.8.26.0562 - rel. Des. FRANCISCO 
GIAQUINTO - j. 25.6.2015  v.u.).

Diante da responsabilidade objetiva (artigo 14 do 
Código de Defesa do Consumidor), decorrente do risco assumido pela 
apelante no contrato de transporte, cuja cláusula de incolumidade é implícita, 
e inexistente causa de excludente, está caracterizado o dever de indenizar da 
apelante. 

Quanto ao dano patrimonial, na petição inicial, após 
o cancelamento do voo, o apelado alega ter sido obrigado a pegar taxi do 
aeroporto até a ferroviária no centro da cidade de Colonia para se dirigir ao 
aeroporto de Frankfurt. Além disso, após ser negado a ele o embarque no 
próximo voo a decolar de Frankfurt, o apelante foi obrigado a se acomodar 
em hotel, de maneira a pegar outro taxi no dia seguinte para se deslocar do 
hotel ao aeroporto de Frankfurt (páginas 3 e 8). Outrossim, alega ter 
desembolsado valores com internet e refeição (página 9).

Tais alegações e os documentos de páginas 20 e 
25/29 a indicar gastos em 31.1.2013 e 1.2.2013, quando ocorridos os fatos, 
não foram especificamente impugnados pela apelante seja em contestação, 
seja em razões de apelação, a impor-se a condenação ao pagamento de 
indenização por dano patrimonal no valor postulado de R$ 186,44 (cento e 
oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

A falha na prestação de serviço é fato gerador de 
dano moral in re ipsa, a decorrer unicamente do serviço defeituoso, 
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desnecessária a produção de outra prova para demonstração de lesão ao 
direito da personalidade

A respeito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de 
transporte aéreo. Atraso de voo. Inadimplemento contratual - 
Responsabilidade objetiva da transportadora. Admissibilidade.  
Inteligência do art. 22, caput e parágrafo único, do CDC.  
Contrato de transporte traz implícita obrigação de resultado - A 
não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das 
obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado - 
Responsabilidade objetiva da ré configurada.  Alegação de atraso 
de voo decorrente de condições climáticas desfavoráveis. Não 
comprovação -  Dano moral  Ocorrência - Prova  
Desnecessidade. Basta a prova do fato que gerou a dor  Dano “in 
re ipsa”. Fixação em R$ 3.500,00. Elevação para R$ 10.000,00. 
Inadmissibilidade - Majoração para R$ 6.000,00  Cabimento - 
Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros 
moratórios de 1% ao mês desde a citação.  Honorários de 
advogado. Sucumbência. Autora decaiu de parte mínima do pedido 
- Ré responde, por inteiro, pelo pagamento de custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% 
sobre o valor da condenação. Súmula 326 do STJ  Ação de 
indenização parcialmente procedente - Recurso da ré desprovido. 
Recurso adesivo da autora parcialmente provido.” (TJSP  20ª 
Câmara de Direito Privado  Apelação nº 
1001887-71.2015.8.26.0003  rel. Des. ÁLVARO TORRES 
JÚNIOR  j. 22.8.2016  v.u.).

Decidiu esta Câmara:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 
MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO QUE TERIA 
OCORRIDO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR [CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS] NÃO COMPROVADO. 
SITUAÇÃO, ALIÁS, QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE 
CIVIL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, PORQUANTO 
INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR 
ELA DESEMPENHADA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE 
NO HORÁRIO PREVIAMENTE AGENDADO. ESPERA DE VINTE 
E QUATRO HORAS PARA O EMBARQUE. VERIFICAÇÃO DE 
TRANSTORNOS HÁBEIS À CONFIGURAÇÃO DE DANOS 
MORAIS INDENIZÁVEIS, IRRELEVANTE PARA TANTO O 
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FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E 
ALIMENTAÇÃO, PORQUE TAIS PROVIDÊNCIAS PRESTARAM-
SE APENAS A MINIMIZAR OS CONTRATEMPOS 
ENFRENTADOS PELO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE CAUSAS 
EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 
MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DE 
RESSARCIMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇOS DE 
ADVOCACIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP  
15ª Câmara de Direito Privado  Apelação nº 
101812398.2015.8.26.0100  rel. Des. COELHO MENDES  j. 
11.10.2016  v.u.).

Com relação ao quantum arbitrado a título de 
indenização por dano moral, cumpre observar que o dano extrapatrimonial 
não pode ser recomposto, pois imensurável em termos de equivalência 
econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária 
reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.

À míngua de critérios estabelecidos em lei para a 
fixação do quantum debeatur e considerados os aborrecimentos enfrentados 
pelo autor apelado em razão do atraso, e ausência de informações precisas e 
assistência material necessária, considero razoável o valor arbitrado de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), quantia não irrisória tampouco excessiva, adotados 
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal montante, ademais, 
atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido.

Decidiu esta Câmara:

“TRANSPORTE AÉREO - Viagem internacional 
partindo do aeroporto de Zurique/Suiça - Decolagem regular, voo 
iniciado que apresentou problemas na aeronave que compeliram o 
retorno ao aeroporto - Impossibilidade de reembarque imediato em 
outra aeronave - Adoção de medidas práticas para a regular 
acomodação dos passageiros e suprir as necessidades básicas que 
não foram demonstradas - Prova fotográfica de que foram 
ofertados colchonetes, dispostos no chão do próprio aeroporto 
para pernoite dos passageiros - Ausência de demonstração regular 
sobre a impossibilidade de acomodação condizente e adequada - 
Quebra de contrato - Responsabilidade civil objetiva do prestador 
de serviços - Incidência do CDC.  Inaplicabilidade da Convenção 
de Montreal - Dano moral configurado - Indenização com 
arbitramento no valor de R$ 10.000,00 - Pedidos de redução ou 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1008605-31.2015.8.26.0344 -Voto nº 4989 11

majoração, incabíveis - Fato que decorre da aplicação de regra de 
experiência comum - Inteligência do art. 375 do NCPC - Correção 
monetária da data da sentença (Súmula 362 do STJ), e, de ofício, 
adequada a incidência dos juros de mora legais para contagem a 
partir da citação (natureza contratual), na forma do artigo 405 do 
Código Civil - Ônus do decaimento a ser suportado integralmente 
pela requerida (Súmula 326, STJ) - Ação parcialmente procedente 
- Sentença modificada parcialmente - Recurso da requerida 
desprovido, apelo do autor parcialmente provido, e, de ofício, 
adequada a data de incidência de juros de mora, e majorados 
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §§ 2º e 11).” (TJSP  15ª 
Câmara de Direito Privado  Apelação nº 
1030164-58.2014.8.26.0577  rel. Des. JOSÉ WAGNER DE 
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO  j. 16.2.2017  v.u.).

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, 
elevados os honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para 
20% do valor da condenação.

Jairo Oliveira Junior
Relator
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