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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1087560-
95.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelado DIOGO CESAR TARANTO.

ACORDAM, em 22ª 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 MATHEUS 
FONTES (Presidente) e ROBERTO MAC CRACKEN.

São Paulo, 31 de agosto de 2017

CAMPOS MELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1087560-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 40513 -2/6

Ap. 1087560-95 .2016.8.26.0100  São Paulo 10ª  VC VOTO 40513
Apte. :  Lufthansa  Deustsche Luf thansa  Ag.

Apdo. :  Diogo Cesar  Taranto

Transporte aéreo. Indenização. Danos materiais e morais. Atraso 
de voo e consequente perda de diária em hotel do destino. 
Procedência decretada em 1° grau. Decisão mantida, mas por 
outros fundamentos. Danos que devem ser indenizados pelo 
regime das Convenções de Montreal e de Varsóvia, por força do 
art. 178 da Constituição Federal, na redação da Emenda 
Constitucional n° 7/95. Danos materiais e extrapatrimoniais 
configurados. Atraso de voo sem qualquer explicação convincente 
ao passageiro. Montante da indenização que não deve se submeter 
ao limite tarifado, por se tratar de hipótese de dolo ou culpa grave 
da transportadora. Indenizações arbitradas em montantes 
razoáveis. Reembolso pelo excesso de bagagem decotado da 
condenação.  Recurso provido em parte.

É apelação contra a sentença a fls.  115/130, que 
julgou procedente demanda ordinária de indenização de danos 
materiais e extrapatrimoniais decorrentes de cumprimento defeituoso 
de contrato de transporte aéreo e condenou a ré ao pagamento das 
importâncias discriminadas no dispositivo da decisão. 

Alega a apelante que a decisão deve ser reformada, 
visto que não houve ato ilícito, já que o atraso do voo discriminado na 
inicial ocorreu em razão de força maior, qual seja o mau tempo que 
impediu a decolagem da aeronave. Assevera que tal excludente de 
responsabilidade afasta o dever de indenizar os alegados prejuízos 
materiais e morais. Sustenta ainda que eles não foram comprovados. 
Aduz que não houve dano extrapatrimonial, mas mero aborrecimento, 
que não enseja o dever de indenizar. Argumenta, alternativamente, que 
a indenização do dano extrapatrimonial deve ser reduzida. Pede a 
reforma.

Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

No caso em tela, embora por fundamentos diversos dos 
empregados na sentença, o recurso não merece provimento.

Anote-se inicialmente que, se o que houve foi fato 
relacionado a transporte aéreo internacional, é de rigor a conclusão de 
que deve incidir a Convenção de Varsóvia. Nem poderia ser diferente, 
à luz do disposto no art. 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada 
pela Emenda Constitucional nº 7/95, que determina que “A lei disporá 
sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo, 
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quanto a ordenação do transporte internacional, observar os acordos 
firmados pela União, observado o princípio da reciprocidade”.

Assim, a indenização de danos materiais por extravio 
de bagagem ou carga em voo internacional, assim como nos casos de 
atraso de voo, é regida pela Convenção de Varsóvia (STJ  Rec. Esp. 
32.903/SP, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 
23.9.96; Rec. Esp. 219.094/SP, 4ª T.,  Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 
julg. em 3.10.2000; Rec. Esp. 157.561/SP, 3ª T.,  Rel. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito, DJU 8.3.99) e, mais recentemente, pela 
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de 
maio de 1999, promulgada pelo Decreto nº 5.910/06. Vê-se, pois, que 
a Lei Maior taxativamente determinou a observância dos tratados 
internacionais subscritos pelo Brasil no que diz respeito ao transporte 
internacional, de modo que não podem prevalecer os dispositivos da 
Lei 8.078/90, que devem assim ficar restritos ao transporte interno. O 
aludido dispositivo constitucional impede a incidência da Lei 8.078/90 
para definir os critérios de indenização de fatos ocorridos em 
cumprimento de contrato de transporte internacional. Nesse âmbito, 
em caso de conflito normativo, prevalece o regime do tratado, por 
força da supremacia da norma constitucional. Assim, aliás, já decidiu 
o Supremo Tribunal Federal em casos análogos (Rec. Ext. 
297.901/RN, 2ª T.,  Rel. Min. Ellen Gracie, DJU 7.3.2006, p. 121, Ag. 
593.779/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 29.11.2006, p. 00064). 
Além disso, como visto, a Convenção para a Unificação de Certas 
Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em 
Montreal, em 28 de maio de 1999, promulgada pelo Decreto nº 
5.910/06, passou a fazer parte de nosso sistema normativo com o 
elastério de lei ordinária. Assim, ainda que não fosse o explícito 
comando contido no art. 178 da Constituição Federal, o fato é que a 
Convenção é posterior à Lei 8.078/90 e, assim, é o seu o regime 
jurídico que deve incidir. Em resumo, a norma constitucional bloqueia 
a incidência da Lei 8.078/90 em casos de transporte aéreo 
internacional e, de resto, a Convenção de Montreal, que regula 
inteiramente a matéria, é lei ordinária posterior à Lei 8.078/90, que, 
malgrado possa ser considerada principiológica, é também lei 
ordinária. 

Acresce ainda notar que mesmo em caso de invocação 
de culpa da transportadora, ainda assim o regime da Convenção é o 
que incide, pois ela mesma prevê que, nessa hipótese, o que ocorre, 
caso demonstrada a culpa grave ou o dolo da transportadora, é o 
rompimento do teto previsto para a indenização tarifada. É o que prevê 
o art.  25, verbis: “Le transporteur n'aura pás de droit de se prévaloir 
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des dispositions de la presente Convention qui excluent ou limitent sa 
responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, 
d'après la loi du tribunal saisi,  est considérée equivalente au dol”.

Mesmo o dano moral ocorrido durante o cumprimento 
de contrato de transporte aéreo internacional deve ser indenizado pelo 
regime da Convenção, por força do que determina seu art. 24, verbis: 
“Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action em 
responsabilité, à quelque titre que se soit,  ne peut être exercée que 
dans les conditions et limites prévues par la presente Convention”. A 
única interpretação razoável desse dispositivo é a de que ele consagra 
a possibilidade de ser postulada a indenização tanto de danos 
materiais, quanto dos morais. A diferença é que o dano moral 
indenizável submete-se também ao regime tarifado, salvo casos de 
dolo ou culpa grave. Só aí é que se torna possível o rompimento dos 
limites tarifados (art. 25.1). 

No caso em tela, é incontroverso o atraso do voo 
narrado na inicial.  A apelante, porém, tenta justificar o ocorrido 
alegando existência de força maior, decorrente de supostos problemas 
climáticos. Olvida-se ela, porém, de que tal fato também ficou a salvo 
de controvérsia nos autos, visto que o autor não o contesta. O que ele 
afirma na inicial foi que não ocorreu o dever de informação, já que 
sustenta que se tivesse sido informado que o vôo seria cancelado ele 
teria se utilizado de outro meio de locomoção para chegar ao seu 
destino (cf. fls. 3). Tal alegação, por sua vez, não foi contestada pela 
transportadora ré, que sequer se deu ao trabalho de esclarecer o que 
ocorreu de concreto. Aliás, ela também não demonstrou que durante a 
espera tenha prestado assistência ao passageiro. Nesse contexto, na 
falta de impugnação especificada a respeito da falha na prestação dos 
serviços narrada na inicial da demanda, a qual teve por consequência 
inequívoca a perda da diária do hotel contratado no destino (cf. fls. 
18), é de rigor concluir que tais fatos restaram incontroversos, na 
forma dos arts. 341, caput c.c. 374, III, ambos do C.P.C. Daí resulta a 
conclusão de que não há qualquer excludente de responsabilidade do 
transportador para o cumprimento defeituoso do contrato de 
transporte. 

Nesse contexto, é possível afirmar que o atraso de 24 
horas em relação ao horário original foi suficiente para causar danos 
ao autor, pois ficou incontroverso nos autos que ele acarretou a perda 
de um dia da viagem planejada.

Assim, está configurado o dever de reparação dos 
danos materiais e morais alegados, visto que os fatos narrados se 
inserem no âmbito de acontecimentos ordinários e previsíveis em 
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transporte aéreo. 

Em tais circunstâncias, deve ser mantida a condenação 
dos danos materiais em relação à diária do hotel no valor de R$690,65, 
visto que é notório que o atraso gerou a obrigação de pagamento da 
diária mesmo sem que o passageiro a tivesse usufruído. 

Mas, o recurso merece provimento parcial em relação 
ao valor de 75 euros cobrados pelo excesso de bagagem, pois não há 
nada a ser reembolsado, já que a cobrança no segundo embarque 
deixou de ser feita porque já havia sido cobrada anteriormente no 
primeiro check in.

No mais, houve sim dano moral indenizável, 
decorrente de atraso de voo sem qualquer explicação convincente, 
além de ulterior cancelamento, sem que o usuário fosse devidamente 
esclarecido, até para que, se o caso, optasse por outro meio de 
transporte ou pelo serviço de outra companhia aérea para chegar a seu 
destino. Tal conclusão está em consonância com o reiterado 
entendimento jurisprudencial a respeito (cf.,  desta Corte, Ap. 
7.181.122-3, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Ablas, 
julg. 16.4.2008, Ap. 7.223.699-6, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. 
Des. Waldir de Souza José, julg. 15.4.2008, Ap. 7.220.075-4, 21ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, julg. 26.3.2008, 
Ap. 7.160.166-0, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião 
Alves Junqueira, julg. 11.3.2008, do Superior Tribunal de Justiça, 
Rec. Esp. 214.824/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 6.9.99). 
Cabe ainda anotar que a ausência de demonstração de causa razoável 
para o atraso constitui negligência relevante, que revela inadmissível 
descaso com o interesse do outro contratante e viola a boa-fé objetiva 
exigível em qualquer relação contratual. A violação ao princípio da 
boa-fé implica o reconhecimento de culpa grave e possibilita o 
rompimento dos limites da indenização tarifada, tal como prevê o art.  
25 da Convenção (cf. Justino Adriano Farias da Silva, “Contratos de 
Transporte de Coisas”, Ed. Aide, 1ª ed., 1986, p. 133). É exatamente a 
hipótese dos autos.

Assim, é de rigor concluir que, rompidos os limites da 
indenização tarifada, por força da incidência dos dispositivos acima 
mencionados, não se mostra desarrazoada a quantia arbitrada na 
sentença, sobretudo diante do incontroverso sofrimento do autor, 
pessoa física, para conseguir chegar ao destino planejado. Reforça tal 
conclusão ainda o fato de que ficou a salvo de controvérsia nos autos 
que a transportadora ré não tomou nenhuma providência para realocar 
o passageiro em outro voo internacional para o mesmo destino.Aliás, 
isso não foi nem mesmo alegado. 
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Está assim devidamente configurado o dever de 
reparação do dano extrapatrimonial alegado, visto que tal fato não se 
insere no âmbito de acontecimentos ordinários e previsíveis em 
transporte aéreo. Anote-se que está sedimentado o entendimento de 
que o atraso indenizável é aquele superior a quatro horas, consoante o 
reiterado entendimento jurisprudencial a respeito (cf.,  desta Corte, Ap. 
7.344.753-7-SP, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Maia da Rocha, 
j.  13.05.2009, Ap. 0102004-97.2009- São Paulo, 20ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Rebello Pinto, j. 1.07.2013 e Ap. 
0024589-77.2012- Marília, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Erson 
de Oliveira, j.  5.12.2013). Portanto, a partir do transcurso desse tempo 
deve ser presumida a ocorrência de dano in re ipsa. E no Superior 
Tribunal de Justiça já se decidiu no mesmo sentido (cf. Ag no AgRg 
no Resp. nº 689.257-PR, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 
DJE 05.09.2012, Ag. Rg. No Ag. em Resp. nº 254.587-RS, 3ª Turma, 
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 04.02.2013 e Ag.Rg. no Ag. em Resp. 
144.558-RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 
04.02.2014). 

Então, houve sim dano moral indenizável (cf. , a 
propósito, STJ - Rec. Esp. 234.472/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 
DJU 19.3.01 e STF  Rec. Ext. 172.720-9/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 
in RT 740/240). 

Assim, é de rigor concluir que, rompidos os limites da 
indenização tarifada, por força da incidência dos dispositivos acima 
mencionados, não se mostra desarrazoada a quantia arbitrada na 
sentença (R$ 10.000,00), visto que o autor perdeu um dia de sua 
viagem, o que é algo que transcende dos aceitáveis aborrecimentos da 
vida cotidiana em sociedade.

Alterado minimamente o resultado, não é caso de 
alterar a distribuição dos encargos de sucumbência. Fica, assim, 
mantido o estabelecido na sentença, alterada apenas a base de cálculo, 
pela exclusão da verba referente ao excesso de bagagem. 

Pelo exposto, para a finalidade acima explicitada, dou 
provimento parcial ao recurso. 

Campos Mello

Desembargador Relator
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