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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1071546-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados JORGE PINHEIRO CASTELO e MARIA 
ISABEL DINELLI.

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, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente) e MENDES PEREIRA.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1071546-02.2017.8.26.0100

Apelante (s): LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Apelado (a, s): JORGE PINHEIRO CASTELO E OUTRO
Comarca: SÃO PAULO - 26ª Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1º Grau: FELIPE ALBERTINI NANI VIARO

Órgão 2º Grau: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 8092

TRANSPORTE AÉREO - Adiamento de voo internacional - 

Alegação de excludente por força maior (condições climáticas 

adversas) não demonstrada - Responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços - Assistência condizente não ofertada aos 

passageiros  Atraso e dano moral configurados - Fato que 

decorre da aplicação de regra de experiência comum - 

Inteligência do art. 375 do NCPC  Atraso de voo e falta de 

assistência em aeroporto - Incidência da Convenção de Montreal 

e do CDC - Valor arbitrado é ato singular prestigiado por 

observadas as circunstâncias e consequências contidas do evento, 

e aferido com razoabilidade e proporcionalidade e dentro dos 

limites estabelecidos - Ação parcialmente procedente - Sentença 

mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art. 

85, §11º do NCPC).

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

122/125, proferida em 19/09/2017, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória 

para condenar “a ré ao pagamento de compensação, a título de danos morais, no valor de 

R$ 8.000,00 por autor, totalizando R$ 16.000,00; a correção monetária deverá ser feita de 

acordo com a Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da 

presente sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Pela sucumbência, 

arcará a parte ré com as custas judiciais e despesas processuais. Fixo honorários 

advocatícios em favor do patrono da parte vencedora em 10% do valor da condenação”.
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A companhia aérea apela tecendo considerações sobre os fatos; 

sustenta que o adiamento do voo de Frankfurt a Guarulhos decorreu das condições 

meteorológicas adversas, para preservação da integridade física dos passageiros, 

cumprindo a empresa com suas obrigações previstas na Resolução 141/2010 da ANAC; 

pugna pela exclusão de sua responsabilidade indenizatória, decorrente de força maior, 

aplicando-se ao caso a excludente prevista nos artigos 393 do Código Civil e 19 da 

Convenção de Montreal; discorre não comprovados os danos morais, cuja condenação 

decorreu de presunção de danos, sendo proibida a condenação em caráter meramente 

punitivo; aduz aplicável a tese de repercussão geral emanada do RE 636.331, com 

aplicação da Convenção de Montreal e limite indenizatório de 332 DES; pede provimento 

do recurso para reforma do julgado (fls. 127/139).

Contrarrazões às fls. 144/151. 

É o relatório.

Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade 

recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em 

04/10/2017, é tempestiva e preparada (fls. 140/141).

Os apelados ajuizaram a ação pedindo indenização por dano moral 

decorrente do incontroverso adiamento do voo internacional de retorno ao Brasil, 

contratado para o dia 22/07/2016, com saída do aeroporto internacional de Frankfurt.

A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, foi 

promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto nº 5.910/2006, constando de seu 

teor expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional: 

“Artigo 19 - Atraso

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no 

transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o 

transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se 

prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram 

razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a 
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um e a outros, adotar tais medidas”.

A apelante alega que o adiamento decorreu de problemas climáticos, 

e foi necessário para preservação da integridade física de seus passageiros, de forma que 

prestou toda a assistência condizente, afastando dever de indenizar por caracterizada a 

excludente de força maior prevista na Convenção de Montreal e no CC, artigo 393.

Todavia, não apresentou qualquer prova de que efetivamente prestou 

a assistência recomendada e de que o adiamento decorreu de força maior, não restando, 

portanto, elidida a responsabilidade objetiva do transportador. E a questão se agrava na 

medida em que em seu e-mail de resposta ao pedido de solução administrativa (fl. 30) 

pediu desculpas por não ter prestado a assistência devida aos passageiros no aeroporto de 

Frankfurt.

A falta de comprovação dos fatos alegados em defesa emerge 

conclusão de defeito na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, cujos 

passageiros esperam ingressar na aeronave para chegar no horário e destino como 

contratados; não há elementos a elidir responsabilidade e obrigação de indenizar resultados 

danosos.

No tocante ao resultado danoso, o foi de natureza moral, pois 

resultam devidamente presentes os requisitos à sua configuração. Houve falha na prestação 

de serviços da empresa aérea, episódio que gerou mais do que um “mero dissabor”. É 

evidente o grave aborrecimento e implicações que decorrem da situação, inclusive pela 

aplicação da regra de experiência comum do art. 375 do NCPC.

Ainda que pairem discussões jurisprudenciais (Apelações 

1018232-11.2015.8.26.0554/20ª Câmara de Direito Privado, 

1032018-58.2017.8.26.0100/18ª Câmara de Direito Privado, 

1006782-51.2015.8.26.0011/24ª Câmara de Direito Privado) acerca da aplicação ou não da 

Convenção de Montreal em detrimento do CDC em decorrência do julgamento do RE 

636.331, a casos de indenizações por dano moral, neste caso concreto o juízo “a quo” 

considerou tal normativa na fixação da indenização, não havendo, assim, violação de seu 

alcance, e como o evento não se limitou ao adiamento do voo, mas também à falta de 

assistência, pertinente resulta a incidência concomitante do CDC a excepcionar os limites 
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de indenização previstos na Convenção de Montreal, como segue:

“Artigo 22 - Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da 

Bagagem e da Carga

1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se 

especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 

4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro”.

Neste sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. Atraso em voo internacional. “Overbooking”. Sentença de 

procedência, condenando a agência de viagens e a companhia aérea, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 pelos danos morais 

experimentados e ao ressarcimento de R$ 304,05 à autora, a título de 

danos materiais. Recursos das partes. RESPONSABILIDADE. Recente 

decisão do STF, no sentido de que a Convenção de Montreal passou a ter 

prevalência sobre a legislação consumerista pátria - Julgamento do RE 

636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210) - Aplicação 

subsidiária do CDC - Sentença, ainda que proferida anteriormente à 

solução da questão pela Corte Constitucional, mostrou-se adequada ao 

novo entendimento. Admissão, pela companhia aérea, da prática de 

“overbooking” - Conduta não encontra respaldo nos tratados 

internacionais acerca da matéria - Não comprovada a prestação de toda a 

assistência necessária à autora. SOLIDARIEDADE. Agência de viagens 

integrou a cadeia de fornecimento - Ainda que comunicados pela autora 

acerca do ocorrido, os funcionários do guichê da CVC no aeroporto nada 

fizeram, omitindo-se do dever contratual de prestar um serviço adequado. 

DANOS MORAIS. Autora foi impedida de ingressar no voo contratado, 

tendo a partida adiada por mais de 14 horas com pernoite no aeroporto 

sem obter esclarecimentos acerca do ocorrido e de eventual recolocação 

em outra aeronave - “Overbooking” - Abalo extrapatrimonial indenizável 

- Jurisprudência. Não comprovação, pelas requeridas, de que teriam 

tomado as medidas necessárias no sentido de minimizar os danos à 

passageira (artigo 19 da Convenção de Montreal). Manutenção do 

importe de R$8.000,00, em solidariedade, nos termos do julgado 

recorrido. Inviável a majoração pretendida pela autora e a redução 

pleiteada pelas requeridas - “Quantum” bem fixado - Proporcionalidade 
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e razoabilidade. DANOS MATERIAIS. Dever de indenizar inafastável. 

Sentença determinou o pagamento de R$ 304,05 - Exclusão, contudo, de 

um dos comprovantes de pagamento - Compra efetuada no dia anterior à 

viagem, não havendo nexo causal entre o gasto e alguma conduta das 

requeridas, neste particular - Redução da indenização para R$ 285,28. 

Sentença reformada em parte, neste tópico. SUCUMBÊNCIA. Requeridas 

permaneceram vencidas em todos pedidos iniciais, devendo arcar com as 

custas e despesas processuais e com os honorários dos patronos da 

autora, os quais devem ser mantidos em 15% do valor da condenação - 

Aplicação do antigo CPC ao caso concreto. RECURSO DA COMPANHIA 

AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO; IMPROVIDAS AS APELAÇÕES 

DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA AUTORA”. (Apelação 

4004693-02.2013.8.26.0196; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito 

Martinez; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Data do 

Julgamento: 23/11/2017)

O valor da indenização por dano moral é fixado procurando 

compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem proporcionar enriquecimento ilícito via 

ação.

No caso, diante das circunstâncias e consequências do evento, bem 

como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de sofrimento 

impingido às vítimas, bem como a capacidade econômico-financeira do causador do dano, 

o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada passageiro se mostra equitativo, 

não comportando redução.

Do contexto, a sentença é mantida também por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

Por fim, tendo em vista a sistemática atual para verba honorária 

preconizada pelo art. 85, §11º do NCPC, decaindo a requerida por inteiro, e apresentadas 

contrarrazões, majoro nesta esfera recursal o percentual de honorários advocatícios para 

15%.

Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não está 

obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição 
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Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente 

prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que: 

“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento 

mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra 

da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 

94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e 

majoro os honorários advocatícios.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

(assinatura eletrônica)
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