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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002130-58.2016.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante DEUTSCHE 
LUFTHANSA A.G., é apelado DIOGO ASSENCIO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª 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 VIRGILIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR (Presidente) e ITAMAR GAINO.

São Paulo, 19 de outubro de 2017.

Silveira Paulilo
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 43244

APELAÇÃO Nº 1002130-58.2016.8.26.0236

COMARCA: IBITINGA 

APELANTE: DEUTSCHE LUFTANSA A.G.  

APELADO: DIOGO ASSENCIO 

INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo 
internacional. Atraso de voo em 24 (vinte e quatro) horas com a 
consequente perda da conexão com o voo de retorno ao Brasil. 
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da 
Convenção de Montreal. Responsabilidade objetiva da empresa 
aérea. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano 
Mora in re ipsa.  Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 
mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação respondida e bem processada 

por meio da qual quer ver a empresa reformada a r. sentença de parcial 

procedência proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e 

morais diante do atraso no voo da companhia aérea ré, ordenando-a ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Custas atribuídas à vencida e 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. 

Primeiramente, justifica o atraso, tendo em vista as 

condições meteorológicas. Destaca a ocorrência do caso fortuito ou força maior, 

excludentes da sua responsabilidade civil. Afirma, ainda, ter prestado toda 

assistência ao autor, inclusive o reembolsando das despesas realizadas no 

período de espera para embarque no voo ao Brasil. Defende a ausência de prova 

do dano moral indenizável. Impugna o valor arbitrado. Invoca a Convenção de 

Montreal. 

O autor apresentou contrarrazões, por meio das quais, 

requer a manutenção da r. sentença.

Recurso recebido no duplo efeito (fls. 158). 

Manifestou-se a apelante favorável à realização do julgamento virtual (fl. 

157). 

É o relatório. 
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Inicialmente destaca-se que segundo entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“A jurisprudência desta Corte firmou  o entendimento 

de que a responsabilidade  civil  das  companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é  mais  

regulada  pela  Convenção  de  Varsóvia  e suas posteriores modificações  

(Convenção  de  Haia  e Convenção de Montreal) ou pelo Código  Brasileiro  

de  Aeronáutica,  subordinando-se  ao  Código de Defesa do Consumidor” 

(AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)”.

Ingressou o autor com a presente ação com o intuito 

de ser ressarcido e indenizado pelos danos experimentados, diante do atraso no 

voo da companhia aérea ré na cidade de Amsterdã, Holanda, que culminou com 

a perda da conexão com destino a Guarulhos, Brasil. 

Entendeu o douto Magistrado a quo a falha na 

prestação de serviço da ré com a ocorrência de danos morais experimentados 

pelo autor, os quais foram arbitrados em R$ 10.000,00.

Observa-se que o contrato de transporte constitui 

obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao 

destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, 

local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.).

A perda da conexão, justifica o apelante teria ocorrido 

por motivos meteorológicos. 

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do 

consumidor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Assim, mesmo que o transportador demonstre ter 

agido com o devido cuidado, o simples atraso dá causa à indenização, excluídas 

apenas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros” (ANDRÉ UCHÔA 

CAVALCANTI, Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo: Tratados 

Internacionais, Leis Especiais e Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
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Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 144).

Destaca-se que ainda que se reconhecesse a 

excludente de responsabilidade civil, diante da impossibilidade de decolagem 

por motivos meteorológicos, a apelante não produziu qualquer prova neste 

sentido, de modo a não cumprir o ônus processual previsto no artigo 373, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil. 

Houve, como é incontroverso nos autos, atraso de 24 

(vinte e quatro) horas para o novo embarque com destino ao Brasil.

É unânime o entendimento da jurisprudência nos 

tribunais pátrios, no sentido de que constitui violação à integridade moral do 

passageiro, a sua submissão a demoras imprevistas e excessivo retardo na 

conclusão da viagem, pelos notórios dissabores que isso acarreta, principalmente 

pela ansiedade provocada pela demorada expectativa da conclusão da viagem. O 

abalo psicológico e a frustração sofrida pelos apelados independem de prova. O 

dano moral, no caso, é considerado in re ipsa.

Neste sentido :

"TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E 

EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS 

MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO 

GRAU - APELAÇÃO - REFORMA DA 

SENTENÇA  RECURSO ESPECIAL - 

PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1º 

GRAU RESTABELECIDA - RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM 

PARTE. I - Prevalece o entendimento na Seção de 

Direito Privado "de que tratando-se de relação de 

consumo, em que as autoras figuram 

inquestionavelmente como destinatárias finais dos 

serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código 

de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. 
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Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). II - 

De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda 

Seção, na linha de que "a ocorrência de problema 

técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese 

de caso fortuito ou de força maior", de modo que 

"cabe indenização a título de dano moral pelo atraso 

de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da 

demora, desconforto, aflição e dos transtornos 

suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de 

tais fatores" (AgReg no Agravo nº. 442.487-RJ, Rel. 

Min Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). 

III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa 

extensão, provido também em parte, para 

restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a 

indenização por dano material em R$ 194,90 e, por 

seu turno, a relativa ao dano moral na quantia de R$ 

5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do 

recurso especial" (STJ, REsp 612817/MA, 4ª 

Turma; Rel Ministro HÉLIO QUAGLIA 

BARBOSA, j 20.09.07, DJ 08.10.07, p. 287).

Quanto à fixação do valor da indenização, deve ele 

seguir os critérios da equidade, que levam em consideração a posição social do 

ofendido (autônomo), o comportamento do ofensor (negligente), a intensidade 

do sofrimento (atraso de voo com perda de conexão), a repercussão da ofensa 

(média) e o caráter educativo da indenização (sem enriquecimento sem causa). 

Observados tais critérios, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), arbitrada na r. sentença, se mostra razoável e satisfatória para o caso.

Por fim, destaca-se que o presente caso trata-se de 

atraso de voo e não extravio de bagagem, que ensejaria a aplicação da 

Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, 
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conforme a reconhecido no RExt 636.3311 julgado perante o Colendo Supremo 

Tribunal Federal, ao qual foi atribuído efeito de repercussão geral. 

Diante do exposto, pelo meu voto, é negado 

provimento ao recurso.

SILVEIRA PAULILO
Relator

1 Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o 
acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão da prescrição (CPC, art. 269, IV). Vencidos os Ministros Marco Aurélio e 
Celso de Mello. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada 
anterior. Em seguida o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e 
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017 ( RExt 636.331 - Tema 210: Limitação de indenizações por 
danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia).
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