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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1007756-15.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados JOSÉ LUIZ CHABASSUS MAIA e CYNTHIA 
FERNANDA FERREIRA CÉSAR.

ACORDAM, em 37ª 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 Exmos. Desembargadores SERGIO 
GOMES (Presidente) e JOÃO PAZINE NETO.

São Paulo, 16 de maio de 2017

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto n.º 11388

Recurso: Apelação n.º 1007756-15.2015.8.26.0100  processo digital

Comarca: São Paulo

Recorrente: Lufthansa  Deutsche Lufthansa A.G.

Recorridos: José Luiz Chabassus Maia e Cynthia Fernanda Ferreira César

Juiz (a): Douglas Iecco Ravacci

Apelação. Ação de reparação de danos. Transporte aéreo 

internacional. Atraso de voo. Causa excludente de 

responsabilidade não demonstrada. Danos materiais devidos, 

desde que comprovados. Danos morais configurados. Verba 

indenizatória reduzida. Inaplicabilidade da limitação 

indenizatória prevista na Convenção de Montreal. Sentença 

parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 

112/117, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado em 

ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada por José Luiz Chabassus Maia e Cynthia 

Fernanda Ferreira César contra Lufthansa  Deutsche Lufthansa A.G., para condenar a ré ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$2.051,84, com atualização monetária desde 

06/01/2015, e indenização  por danos morais arbitrados em R$25.000,00 para cada autor, 

corrigidos desde a publicação da sentença. Referida decisão deixou consignado que sobre ambas 

indenizações incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, a ré foi 

condenada a arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o total da condenação.

Irresignada, apela a ré.
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Sustenta a apelante que os fatos são narrados de forma extremamente 

exagerada e que a demanda deveria ter sido julgada improcedente, visto que em momento algum 

ela tomou qualquer tipo de atitude lesiva contra os apelados. Diz que envidou todos os esforços 

para a resolução do problema, tendo, inclusive, providenciado o embarque dos apelados em voo 

de terceiro, conforme confessado pelos próprios apelados, em fiel cumprimento ao disposto no 

artigo 8º, “a”, da Resolução nº 141, de 9 de março de 2010, da Agência Nacional de Aviação  

Civil  ANAC.  Entende equivocada a condenação a título de danos materiais de R$2.051,84, 

porque a mera alegação do prejuízo é insuficiente. Assevera que os danos materiais têm que ser 

comprovados para que seja possível a reparação e os apelados não juntaram nenhum documento 

a comprovar o dano material alegado. Insurge-se contra a ocorrência de danos morais, sem 

aferição, pois para haver a devida reparação, a lesão tem que ser capaz de causar dor ou 

sofrimento à vítima, sentimentos esses que são capazes sim, de ferir a dignidade da pessoa 

humana, e o máximo que os apelados podem ter experimentado foi mero dissabor. Explana sobre 

dissabor, aborrecimento e contratempo, para afirmar que o dissabor momentâneo, eventualmente 

causado aos apelados, não caracteriza nenhuma das hipóteses elencadas pela melhor doutrina e 

jurisprudência, tampouco há que se falar, no caso em comento, em dor intensa, sequer em 

afronta a quaisquer dos direitos da personalidade, bem como em sua responsabilidade. Insurge-se 

contra a condenação por danos morais por entender que não há que se falar em condenação por 

danos morais presumidos, e os apelados não sofreram lesões morais. Assevera que o valor de 

R$50.000,00 constitui caráter nitidamente punitivo e não compensatório, como deve ser a 

indenização, de natureza reparatória, não punitiva. Pleiteia a aplicação da Convenção de 

Montreal ao caso, em vigor na data em que ocorreram os incomprovados fatos alegados como 

práticas danosas em julho de 2014, a fim de fixar o teto máximo a ser concedido ao passageiro 

na eventualidade de ser comprovada a ocorrência de algum dano provocado por ela aos apelados. 

Requer o provimento do recurso a fim de que seja suprimida a condenação por danos materiais e 

morais, ou ao menos que seja reduzida (fls. 124/136).

Recurso tempestivo, anotado o preparo (fls. 137/138).

Os autores apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da 

sentença (fls. 139/153).
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É o Relatório.

Versa o feito sobre ação indenizatória de danos materiais e morais 

ajuizada por José Luiz Chabassus Maia e Cynthia Fernanda Ferreira César contra Lufthansa  

Deutsche Lufthansa A.G.

A decisão recorrida foi disponibilizada no DJe de 06/07/2016 (fls. 

121/123), na vigência do novo Código de Processo Civil, de modo que o recurso deve ser 

analisado pelos parâmetros nele previstos. O enunciado  nº 3, do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, destaca:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro 

grau, deve ser parcialmente reformada. 

Os autores alegaram na inicial, em síntese, que adquiriram passagem 

aérea para o autor e, quando estavam para realizar viagem de volta a São Paulo, partindo de 

Bruxelas com conexão em Frankfurt, houve atraso na decolagem da aeronave em Bruxelas, fato 

que impediu que os autores tivessem tempo para pegar a conexão em Frankfurt do voo com 

destino a São Paulo. Esclarecem que ficaram por mais de três dias em Frankfurt, sem que a ré 

prestasse informações consistentes sobre o ocorrido, tampouco lhes oferecesse hospedagem, 

alimentação e transporte, deixando-os desamparados no saguão do aeroporto de Frankfurt, desde 

o primeiro dia de atraso, inclusive sem suas bagagens, as quais somente vieram a ser localizadas 

quando do voo de volta a São Paulo. Dizem que deveriam ter chegado a São Paulo no dia 

30/07/2014, mas devido aos atrasos e cancelamentos dos voos, chegaram somente no dia 

02/08/2014, perdendo três dias de trabalho e compromissos. Afirmam que tiveram que suportar 

com as despesas de hospedagem (duas diárias do hotel), alimentação e transporte, além do que 
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ficaram sem suas bagagens para troca de roupa, com gastos no total de € 641,20, que, 

convertidos para a moeda nacional para o dia 06/01/2015, perfaz o montante de R$2.051,84. 

Destacam terem vivenciado horas de sofrimento físico e moral, angústia e ansiedade, razão pela 

qual pleiteiam indenização por danos morais da monta de R$50.000,00 para ambos, ou seja, 

R$25.000,00 para cada um dos autores a título de dano moral em razão do atraso do voo, mais o 

extravio das bagagens. Pugnam pelo provimento dos pedidos (fls. 01/20).

A ré, em contestação, aponta exagero dos autores quanto ao relato dos 

fatos e diz que ela sempre primou pelo bom atendimento de seus clientes, tanto que se esforçou 

para embarcar os autores no horário previsto, mas em função de atraso na autorização de 

decolagem, diversas programações de voo restaram prejudicadas, de modo que alguns voos 

saíram com atraso. Afirma que os autores até podem ter experimentado um aborrecimento 

passageiro, mas embarcou os autores em voo de terceiros, em cumprimento ao disposto no artigo 

8º, “a”, da Resolução nº 141, de 09/03/2010, da Agência Nacional de Aviação Civil  ANAC. 

Insurge-se contra o valor pleiteado a título de danos materiais quando nos autos há evidências 

que comprovam valores de € 241,20, não constando nenhum outro comprovante que justifique os 

valores alegados pelos autores, não se admitindo indenização por alegados danos materiais, sem 

a demonstração de prejuízo efetivo. Volta-se contra o pedido de indenização a título de danos 

morais, pois os problemas foram causados em virtude de pequeno atraso no primeiro voo, 

gerando efeito dominó na escala do segundo voo, mas ela providenciou embarques para os 

passageiros, de acordo com sua disponibilidade, tomando todas as medias ao seu alcance para 

solucionar o problema e o máximo que os autores podem ter sofrido foi um aborrecimento 

passageiro. Assevera que a indenização deve ter caráter compensatório, jamais punitivo e 

pleiteia a aplicação da Convenção de Montreal, em vigor na data em que ocorreram os fatos 

alegados como práticas danosas, em julho de 2014.  Informa que o valor que vem sendo utilizado 

por nossos Tribunais, para reparar casos de atraso ou cancelamento de voo, bem como para 

atraso na entrega de bagagem é de 332 DES (Direito Especial de Saque), indenização limitada ao 

equivalente a 5.000 (cinco mil) francos poincaré, nos termos dos arts. 19 e 22 da Convenção de 

Varsóvia e Protocolos 1 e 2 de Montreal. Pleiteia a improcedência do pedido inicial ou a 

aplicação dos limites constantes das  convenções internacionais (fls. 49/61).

Restou incontroverso nos autos, porque admitido pela ré Lufthansa  

Deutsche Lufthansa A.G., o atraso no embarque da viagem dos autores.



        PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  SÃO PAULO 

   37.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

1007756-15.2015.8.26.0100  cst 6

Os documentos acostados pelos autores demonstraram suas alegações 

quanto ao voo por eles realizado (fls. 27/30). Ressalte-se que a ré não nega os atrasos dos voos 

dos autores, mas pretende demonstrar que tais fatos não têm o condão para gerar danos morais e 

materiais, principalmente porque integral assistência foi prestada e do atraso no voo decorreu 

mero aborrecimento.

Não houve prova da ocorrência de qualquer motivo justificável a ponto 

de se afastar a responsabilidade da empresa apelante.

O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de 

modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e 

condições contratados.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, a transportadora aérea 

somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação 

das excludentes legais (art. 734 c/c 393, parágrafo único, ambos do Código Civil e art. 14, §3º, 

II, do Código de Defesa do Consumidor). 

Diante da falha na prestação dos serviços, a ré possui responsabilidade 

pelos danos sofridos por seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo responder 

independentemente de culpa pelos danos causados, em conformidade com o artigo 14, do Código 

de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“(...)

Responsabilidade civil - Transporte aéreo - Atraso de voo nacional 

decorrente da intensidade do tráfego aéreo - Inexistência de força 
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maior - Fato previsível  Atraso injustificável.

Responsabilidade civil - Prestação de serviço de transporte aéreo - 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça.

Dano Moral - Extremo desconforto do apelado decorrente de conduta 

ilícita e injustificável da apelante - Dever de indenizar configurado - 

Não comprovação - Irrelevância  Dano decorrente naturalmente da 

conduta ilícita - Valor - Redução - Observância do princípio da 

razoabilidade.

Ação procedente - Apelação parcialmente provida.*” (Apelação nº 

1.166.492-3, Relator Des. JOSÉ REYNALDO, 12ª Câmara de Direito 

Privado, v.u., j. 12.11.2008).

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais com razão a 

ré. Inquestionável o dever da ré em ressarcir os autores pelos prejuízos havidos diante da 

necessidade de hospedagem e alimentação em decorrência do atraso do voo. Entretanto, cabia 

aos autores a apresentação de documentos a justificar o pedido de ressarcimento do valor total de 

€641,20, fato não verificado, uma vez que os autores só apresentaram recibos da quantia 

dispendida de €130,10 e €111,10, no total de €241,20 (fls. 36/37). Ressalte-se que o dano 

material não se presume e deve ser devidamente comprovado.

Assim, diante da ausência de demonstração dos gastos por eles 

alegados, de rigor o reconhecimento do direito à reparação material somente do dano 

comprovado a fls. 36/37 no importe total de €241,20. 

Considerando que, em decorrência do atraso do voo, os autores foram 

obrigados a ficar muito além do previsto, sem a devida assistência inicial por parte da 

Companhia Aérea, justificado o pagamento de indenização moral, bem como material, pelas 

despesas com hospedagem, acesso à internet e alimentação, devidamente comprovados (fls. 

36/37).

A propósito, decisões deste E. Tribunal de Justiça:
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“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte Aéreo nacional - Atraso 

de vôo - Presunção de culpa não elidida pela companhia aérea - 

Danos morais - Responsabilidade da transportadora pela má 

prestação dos serviços de transportes aéreos - Inteligência do artigo 

14 do CDC - Arbitramento em R$1.500,00 (HUM MIL E 

QUINHENTOS REAIS) para cada um dos autores, devidamente 

corrigido - Recursos não providos.” (Apelação nº 7.257.390-3, Relator 

Des. PAULO HATANAKA, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 

24.11.2008, v.u.).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Dano moral - 

Atraso de vôo nacional - Responsabilidade objetiva da companhia 

aérea - Direito de reparação do consumidor reconhecido - Dano moral 

- Prova decorrente da experiência comum - Inteligência do art. 335 do 

CPC - Indenização - Moderação - Decisão mantida.” (Apelação nº 

7.401.332-9, Relator Des. SEBASTIÃO ALVES JUNQUEIRA, 9ª 

Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2009). 

Os autores passaram por situações que extrapolaram a razoabilidade, 

consistentes no atraso do voo e no fato de terem partido ao seu destino somente no terceiro dia, 

que causaram a eles danos de ordem moral. 

Sobre o tema, já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça: 

 “(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO QUE GEROU A PERDA 

DE CONEXÃO - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - 

Falha na prestação de serviços de transporte aéreo - Responsabilidade 

objetiva da ré apelada - Chegada ao destino com um dia de atraso - 

Fato que decorre de sua atividade de risco - Inocorrência de caso 

fortuito ou força maior - Dano moral presumido - Valor da 
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indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 - RECURSO 

PROVIDO.” (Apelação nº 1002825-06.2014.8.26.0099, Relator Des. 

SÉRGIO SHIMURA, 23ª Câmara de Direito Privado, v.u., j. em 

11/11/2015).

“INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Danos moral e material 

Transporte Aéreo - Perda de voo de conexão em decorrência de atraso 

da saída da aeronave em decorrência de alterações climáticas - 

Responsabilidade da empresa aérea de recolocar o passageiro em voo 

próximo e de prestar toda a assistência necessária em decorrência do 

contratempo - Fatos que não restaram demonstrados pela ré - 

Necessidade do autor em adquirir novas passagens para chegar ao 

destino - Prejuízo material que deverá ser ressarcido - 

Descumprimento contratual - Indenização por danos materiais e 

morais devida - Valor reparatório a título de danos morais fixado com 

base em critério de razoabilidade e atento à orientação do colegiado - 

Litigância de má-fé inocorrente - Recurso não provido, com 

observação.” (Apelação nº 0007738-10.2011.8.26.0566, Relatora Desª 

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, 14ª Câmara de Direito Privado, j. em  

08/05/2013).   

“Ação de indenização por danos morais e materiais  Atraso de 2 

horas em voo internacional de Miami para Bogotá, ocasionando a 

perda do voo de conexão em Bogotá e retorno ao Brasil no dia 

seguinte à data prevista - Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Prestação de serviços inadequada importando em 

responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC)- 

Informação inadequada prestada pelo companhia aérea que mesmo 

diante do atraso do voo de Miami/Bogotá o voo de conexão em Bogotá 

aguardaria a sua chegada - Perda do voo de conexão, sendo obrigado 

a permanecer em Bogotá por mais 24 horas, sem sua bagagem com 

bens pessoais.

Dano moral que se opera in re ipsa, ou seja, se comprova por força do 
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próprio fato lesivo Sentença mantida. Recurso negado. Danos morais - 

Valor da indenização (R$ 10.000,00) arbitrada em consonância com os 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida - 

Recurso negado.

 Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal - Incidência do 

art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo Recurso negado.” (Apelação nº 0207060-85.2010.8.26.0100, 

Relator Des. FRANCISCO GIAQUINTO, 13ª Câmara de Direito 

Privado, j.em  03/10/2012).   

Portanto, justificado o cabimento da indenização pelo dano moral 

causado e o nexo etiológico entre aquele e a conduta da apelante, resta analisar o valor fixado.

Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização, 

pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a 

gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.

A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, 

enfatizou o STJ:

“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 

indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva 

operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, 

ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à 

situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso.” (REsp 

171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).
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Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar 

a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a 

ilustre Ministra ELIANA CALMON:

“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de 

atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor 

da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp 

604801 / RS, j. em 23/03/2004).

A importância relativa ao dano moral fixada pelo Juízo a quo, no valor 

de R$ 25.000,00,  para cada autor, revela-se exorbitante com os parâmetros acima e deve ser 

reduzida para R$10.000,00 para cada um, valor este a ser pago pela ré. Referido valor deve ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros na forma estabelecida na sentença.

Cabe ainda ressaltar que não há se falar na limitação da verba 

indenizatória a 332 DES (Direito Especial de Saque), conforme previsto na Convenção de 

Montreal, haja vista que devem prevalecer as normas do Código de Defesa do Consumidor e 

Código Civil quando estas foram conflitantes com as disposições daquela. Necessário 

afastamento da indenização tarifada. Neste sentido o entendimento deste E. Tribunal:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional de 

passageiros. Atraso de voo. Cerceamento de defesa não caracterizado. 

Convenção de Varsóvia/Montreal e Código Brasileiro de Aeronáutica 

conflitantes com o Código de Defesa do Consumidor, que prevalece em 

detrimento dos primeiros, segundo entendimento firmado no STF e 

STJ, para o fim de regrar a responsabilidade do transportador aéreo 

(cujas normas são de ordem pública e de interesse social), se o evento 

se deu em sua vigência, afastada a indenização tarifada e a 

necessidade de prova de culpa Teoria do risco profissional. A 

ocorrência de problemas climáticos no aeroporto de Nova Iorque 

(nevasca que impôs falta de teto) não constitui caso fortuito ou força 
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maior, porque é fator interno à atividade da transportadora, isto é, não 

alheio à atividade por ela exercida Inteligência do CDC, art. 14, §3º 

No caso concreto, aliás, a transportadora nem mesmo realocou a 

demandante no primeiro voo posterior à reabertura do aeroporto; ela 

só logrou embarcar dois dias após a data da passagem originalmente 

adquirida. Quantum indenitário arbitrado em R$ 8.000,00, afora juros 

e correção monetária, em atenção aos vetores que orientam a matéria. 

Apelo parcialmente provido.” (Apelação nº 

0000323-06.2011.8.26.0362, Relator Des. FERNANDES LOBO, 22ª 

Câmara de Direito Privado, j. em. 11.12.2014).

Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para 

reduzir o valor atribuído a título de danos morais e determinar a indenização por danos materiais 

no valor devidamente comprovado a fls. 36/37. 

Com a alteração do julgado e em razão da sucumbência recíproca, nos 

termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil de 2015, cada parte arcará com as custas e 

despesas processuais a que deu causa, bem como com os  honorários advocatícios arbitrados em 

10% sobre o total da condenação para cada qual.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o 

julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. 

Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas 

partes.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso. 

  Pedro Kodama

       Relator

(Assinatura digital)
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