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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1121750-84.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelada RINA NOGUEIRA DEFORME DA CUNHA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente sem voto), CARLOS ABRÃO E TAVARES DE ALMEIDA.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.

Lígia Araújo Bisogni
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 32338
APEL. Nº: 1121750-84.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG
APDA: RINA NOGUEIRA DEFORME DA CUNHA

INDENIZAÇÃO  Responsabilidade civil  Danos moral  
Transporte aéreo internacional  Cancelamento de voo  Ausência 
de provas da informação adequada e assistência aos passageiros  
Descaso com o consumidor  Defeito na prestação do serviço  
Responsabilidade objetiva da empresa aérea  Indenização por 
danos morais devida – Valor reparatório a título de danos morais 
fixado em primeira instância com base em critério de 
razoabilidade e atento à orientação do colegiado  Recurso 
improvido.

                                                 

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Rina Nogueira 

Deforme da Cunha contra Lufthansa - Deutsche Lufthansa Ag que, pela r. sentença 

(págs. 103/106), proferida pela magistrada STEFÂNIA COSTA AMORIM REQUENA, 

cujo relatório se adota, foi julgada procedente para condenar à autora no valor de R$ 

8.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizado da data da fixação e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, carreando à autora a 

sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba honorária advocatícia 

fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, apelou a ré sustentando que, por razões meteorológicas, 

não havia autorização das autoridades aeroportuárias para decolar, bem como a 

existência de pane elétrica em relação à aeronave que faria o segundo trecho. Aduz 

que a autora foi comunicada através de mensagem que o primeiro trecho sofreria 

atraso, conseguindo inclusive embarcar antecipadamente. Afirma que ofereceu 

hospedagem e traslado em cumprimento à determinação legal da Anac; que a 

hipótese recai em excludente de responsabilidade do fornecedor pela culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro; que os adiamentos eram inevitáveis, caracterizando-se 

em caso fortuito ou força maior. Diz ainda que empreendeu todos os esforços para 

minimizar os transtornos narrados, levando-se em consideração a integralidade física 

dos passageiros. Entende que não lesão passível de indenização e, subsidiariamente, 

com base na Convenção de Montreal, a delimitação do teto máximo de indenização. 

Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 129/136), 
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subiram os autos.  

É o relatório.

De início, frise-se que o Recurso Extraordinário n. RE 636331/RJ (rel. 

Min. Gilmar Mendes) não tem incidência sobre a hipótese dos autos, porquanto aqui 

se discute somente a ocorrência ou não do dano moral e o valor da respectiva 

indenização, ou seja, não se trata de limitação pertinente aos danos materiais 

decorrente de extravio de bagagem.

O Informativo n. 866 do C. STF esclarece que o Colegiado limitou a 

aplicação das convenções internacionais a prejuízos de ordem material, ou seja, exclui-

se a incidência no que tange à pretensão a danos morais, como no caso em apreço. 

Confira-se: “as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem 

exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens 

ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído 

da abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a 

limitação indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não morais”.

No mais, consta que a autora passava férias em Berlim (Alemanha) e 

contratou serviços de transporte aéreo para retorno a São Paulo, com conexão em 

Frankfurt, no dia 29.05.2015. A viagem estava prevista para 18h45min (voo LH 169, 

Berlim  Frankfurt) e 21h20min (voo LH 506, Frankfut  Guarulhos  págs. 16/19).

Entretanto, no próprio dia 29, a autora recebeu mensagem da 

companhia aérea informando que seu que o voo com destino a Frankfurt havia sido 

cancelado (pág. 20), motivo pelo qual perderia a conexão com o destino ao Brasil. Na 

ocasião, teve que se dirigir rapidamente ao aeroporto, antecipando a viagem para 

conseguir a conexão em Frankfurt. 

Por sua vez, o segundo trecho destinado a Guarulhos também teve o 

voo cancelado, sob a alegação de problemas mecânicos na aeronave (págs. 22). Na 

ocasião, a companhia aérea disponibilizou hotel, o que não foi aceito pela autora, 

considerando ser muito distante do aeroporto, o que agravaria mais o desconforto, 

sem falar do estresse já passado. Assim, a autora assumiu reservar hotel próximo ao 

aeroporto (pág. 24).

Ora, houve praticamente 13 horas de atraso, sem falar que a autora 

somente tomou conhecimento do cancelamento do voo as 23h00, considerando a 
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última previsão pela companhia aérea as 22h05min (voo LH506), o que gerou 

expectativa e angústia nas enormes filas no aeroporto (págs. 23).

No caso em comento, não vislumbro qualquer prova que exclua a 

responsabilidade da ré/recorrente, na medida em que não logrou êxito em comprovar 

que prestou a devida assistência à recorrida, não trazendo fatos a desconstituir o 

direito pretendido, bem como não amenizou os transtornos suportados pela 

reclamante, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

É sabido que o transporte aéreo está sujeito a fortuitos externos, por 

motivo de segurança, para resguardar a própria integridade física dos passageiros, 

sem embargo, também, de ocorrência de problemas técnicos. 

Todavia, tal fato não desobriga a companhia aérea de prestar toda a 

assistência necessária ao passageiro que estiver sujeito a tais contratempos, 

principalmente, quando se adquiriu passagens com conexão que foi perdida, havendo 

necessidade de recolocação em voo próximo a fim de evitar maiores transtornos 

àquele que contratou o serviço de transporte.

No que diz respeito ao dano moral, evidenciada a inafastável aflição 

da autora em virtude da angústia de se ver, sem poder chegar ao destino de sua 

viagem programada com antecedência, conforme planejado. Sem dúvidas, cabível a 

pleiteada indenização por danos morais, a fim de recompor os sentimentos 

angustiantes pelos quais passou.

No caso, houve dano causado à autora, por culpa da conduta da ré, 

sendo legítima e jurídica a pretensão indenizatória. 

A respeito do tema, AIRTON ROCHA NÓBREGA assevera: 

“Ressumbra induvidoso, assim, ante o que dispõem as normas em vigor, que o ato 

irregular que se permitem praticar algumas empresas de transporte aéreo, impingindo 

ao usuário a perda de compromissos e a frustração de programas previamente 

ajustados, não se justifica e não pode deixar de ser tratada como grave infração ao 

direito do usuário e ao dever de prestar serviço adequado. O descaso e o desrespeito 

devem, em tais circunstâncias, ensejar a respectiva reparação dos danos causados da 

forma mais completa e abrangente possível, inclusive no plano meramente moral, 

quando não se puder quantificar e demonstrar danos materiais” (Overbooking e 

reparação de danos - Revista Jurídica A Priori).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1121750-84.2016.8.26.0100 -Voto nº 5

O dano moral, no caso, é facilmente perceptível, pois dúvida não há 

que, em razão do ocorrido, a autora viu-se numa situação, no mínimo, incômoda, 

assim cabível a pleiteada indenização por danos morais, pois: "o simples atraso no 

vôo, de per si, já caracteriza a prestação de serviço como inadequada, posto que o 

contrato de transporte é de resultado, sendo irrelevante a demonstração dos danos 

suportados pelos passageiros (arts. 14 e 20 do CDC). Ao descumprir as normas que 

regulam o transporte aéreo de passageiros em razão de seus próprios interesses, 

origina-se a responsabilidade civil da companhia aérea em indenizar o incômodo 

causado ao seu passageiro. A obrigação de indenizar das companhias aéreas é 

objetiva, pois se trata de companhia concessionária de serviço público de transporte 

aéreo (§ 6º, art. 37, CF), tanto no que tange aos danos patrimoniais, quanto aos danos 

morais" (TJDF - AC 20000150003805 - 3ª T. Cív. - Rel. Des. Campos Amaral - DJU 

17.05.2000).

Ademais, os transtornos advindos da falha na prestação do serviço 

ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo dano 

moral “in re ipsa”, que não poderia ser afastado pela tentativa da apelante em 

amenizar os danos, pois além dessa providência constituir obrigação prevista na 

Resolução nº 141/2010 da ANAC, tem o caráter de apenas amenizar os danos 

decorrentes do atraso. Aliás, a ré não conseguiu amenizar/resolver a situação, 

considerando que a autora se valeu de recursos próprios para se hospedar em hotel 

próximo, o que sem dúvida agrava o desgaste já enfrentado na viagem. 

Por fim, no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o 

ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se levar 

em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a 

situação econômica do ofensor. Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor 

deve ser penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja 

fonte de lucro para o ofendido.

Assim, com base em tais elementos, reputo razoável o valor fixado em 

primeira instância a título de danos morais (R$ 8.000,00), montante que está em 

consonância com a atual jurisprudência a respeito da matéria aqui tratada, porque a 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da 
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vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

       

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
               Relatora
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