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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1035074-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado MARIANO JOSÉ GENNA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª 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 Exmos. Desembargadores JONIZE 
SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.

São Paulo, 28 de março de 2018.

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16238

Apelante(s): GOL LINHAS AÉREAS S/A

Apelado(s): Mariano José Genna

Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/3ª Vara Cível

Juiz(a): Andréa Galhardo Palma

TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. 
Adiamento de voo internacional que ocasionou atraso de mais de 20 horas 
na chegada ao destino. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao 
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. 
Irresignação da parte ré. Descabimento. Inaplicabilidade da Convenção de 
Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que 
envolve somente os limites de indenização por danos materiais em 
decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, não abarcando 
danos morais.  Atraso de aproximadamente 20 horas. Fato incontroverso e 
demonstrado. Alegação genérica da parte ré de que o voo original foi 
cancelado por problema técnico não previsto na aeronave, sem carrear aos 
autos prova desse fato. Necessidade de a aeronave se submeter a reparos 
não previstos que, ademais, não afasta a obrigação de a requerida cumprir o 
contratado, por se tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da 
empresa aérea que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da 
prestação do serviço. Falta de assistência suficiente aos passageiros durante 
o período de espera pelo próximo voo, tendo fornecido apenas o pernoite 
em hotel, sem alimentação. Voo em substituição ao original em que 
tampouco se forneceu alimentação. Descaso com os passageiros que, 
igualmente, caracteriza o dever de indenizar. Dano 'in re ipsa'. Quantum 
indenizatório que não comporta redução, estando em consonância com os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com as 
peculiaridades do caso. Hipótese em que não se aplica o limite de 
indenização previsto na Convenção de Montreal  Julgamento do RE 
936.331(Repercussão Geral  Tema 210), que abarca apenas a reparação por 
danos materiais, e não morais. Inaplicável o disposto no art.85, §11, do 
CPC, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados no 
máximo permitido pela legislação. Recurso não provido.
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Trata-se de recurso de apelação interposto 

contra a r. sentença que julgou procedente ação de indenização por danos 

morais, para condenar “a requerida ao pagamento total de R$10.000,00 

(dez mil reais) para o autor a título de indenização por danos morais 

corrigidos monetariamente a partir desta data e também acrescidos de juros 

de 1% ao mês, contados a partir da citação”, condenando a parte autora a 

arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% 

do valor da condenação.

A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese, 

que: 1) devem ser aplicadas as normas e tratados internacionais, 

notadamente o Pacto de Varsóvia e de Montreal, que tem prevalência em 

relação ao CDC, nos termos do RE n. 636.331, julgado com repercussão 

geral; 2) no caso de atraso de voo, e da devida assistência prestada ao 

passageiro (de acordo com a Resolução 141 da ANAC), não há qualquer 

responsabilidade da empresa aérea, nos moldes do art. 19 da Convenção de 

Montreal, sendo de rigor o afastamento dos danos morais; 3) de acordo 

com o princípio da supremacia da ordem pública, o contrato em tela está 

sujeito às normas da ANAC, segundo definição do Código Brasileiro de 

Aeronáutica; 4) a relação jurídica em apreço não foi estabelecida por 

regras de direito privado, mas sim de acordo com o regime de concessão e 

permissão de serviço público previsto na Lei 8.987/95 e no art. 175 da CF; 

5) o atraso no voo em tela ocorreu por conta de problema técnico na 

aeronave, que precisou ser reparado, em observância ao bem maior, que é 

a vida, de forma que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na 

inicial, por configurar-se a excludente de responsabilidade civil; 6) não se 

caracterizaram os danos morais, não tendo ocorrido mais que mero 

aborrecimento cotidiano; 7) o valor fixado a título de danos morais deve 
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ser reduzido; 8) os juros de mora devem incidir da publicação da sentença.

Houve resposta.

É o relatório.

Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em 

tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, 

aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina 

processual por ele fixada.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente 

adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

que assim estabelece:

“Nos recursos em geral, o relator poderá 

limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

O indisfarçado propósito da referida norma 

regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por 

outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

O Colendo STJ tem prestigiado este 

entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o 

órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, 

inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão 

ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 
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592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 

265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos 

outros: AI nº 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; 

Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; 

Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 

30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard 

Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. 

Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. 

Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, 

Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação nº 992.07.038448-6, 

São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação nº 

99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação nº 

99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação nº 

99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação nº 

99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.3Agravo de 

Instrumento nº 0272088-38.2012.8.26.0000  Comarca de Bebedouro  

Voto 15814, j de 1.12.2003).

É de se consignar que a r. sentença que 

julgou procedente a ação deixou assentado que:
Incontroverso que houve atraso no embarque da conexão 
Punta Cana-São Paulo, ocasionando um atraso de mais de 20 
horas. O alegado caso fortuito não foi comprovado 
documentalmente nos autos, a justificar a ausência de falha na 
prestação de serviços; nenhum registro da ocorrência foi 
lançado pela empresa aérea, cuja responsabilidade pelo 
transporte aéreo, na forma contratada, é objetiva. Tratando-se 
de relação de consumo, é ônus invertido da ré provar que não 
ocorreu falha na prestação de serviço. Também não há notícia 
por escrito de informe a passageiros, nos termos da Resolução 
da ANAC, com relação aos atrasos na área de embarque. 
Tampouco da assistência de acomodação e alimentação. A 
alegação de que tenha ocorrido falha na aeronave e imprevisto 
na manutenção, a ré não se desincumbiu do ônus de provar 
suas alegações (art. 373, inciso II, do NCPC). Em outras 
palavras, caberia a ela, por meio de cópias do sistema interno, 
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relatórios ou perícia técnica, ter comprovado que o atraso se 
deu efetivamente em razões de ordem técnica que fugiam ao 
alcance da ré. Como não o fez, impossível presumir o quanto 
alegado. Resta analisar, então, se este fato gera prejuízo moral 
invocado pela parte autora, na medida em que perdeu o evento 
de férias e frustrou a expectativa de chegar logo em são Paulo. 
Na verdade, é indiscutível que o atraso ou o cancelamento de 
uma viagem aérea causa inúmeros transtornos ao passageiro, 
pois este tipo de compromisso, normalmente programado com 
muita antecedência, exige a realização de reservas e inclui 
passeios/eventos que, uma vez perdidos, causam não só abalo 
psicológico e moral ao consumidor, mas também, em muitos 
casos, danos materiais. Na medida em que a ré vendeu as 
passagens para a parte autora, comprometeu-se a leva-la, no 
dia marcado para o local contratado. Assumiu, com isso, o 
risco de responder pelos erros decorrentes de atuação irregular 
e, no caso dos autos, o atraso do voo, ainda que fosse por 
defeito na aeronave, como supostamente teria ocorrido. Vale 
dizer, uma vez que a parte autora contratou o transporte pela 
empresa ré, tinha a expectativa legítima não só de conseguir 
embargar no dia programado, mas também de chegar ao 
destino a tempo de cumprir os compromissos assumidos. A 
requerida na qualidade de prestadora de serviços aceitou o 
risco do negócio e deve responder pelo resultado danoso 
provocado se a viagem não aconteceu na forma combinada. 
Ainda que a autora tivesse viajado posteriormente e 
permanecido às custas da empresa em hotel, tal circunstância 
que nada afastaria o transtorno decorrente do cancelamento da 
viagem e da perda dos compromissos que teria em São Paulo. 
De qualquer forma, tratando-se de relação de consumo, à 
requerida, parte mais forte na relação jurídica, caberia o ônus 
de provar que tomou todas as cautelas necessárias e possíveis 
para que a autora tivesse toda a atenção e respeito durante a 
viagem (art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90). É que 
evidente a verossimilhança da alegação das requerentes, além 
do que a ré jamais contestou o transtorno decorrente do 
cancelamento do voo. Evidente a culpa da requerida e, do ato 
ilícito, surge o dever de indenizar, nos termos do art. 186, do 
Código Civil. Aliás, segundo penso, era até mesmo 
desnecessária a prova do dano, mas que, por aqui, restou bem 
evidenciado. Ora, é inegável que a parte autora passou por 
constrangimento e abalo psicológico na medida em que 
planejou o evento, preparando-se com antecedência, tendo em 
vista que haveria pessoas à sua espera. Não obstante, sentiu-se 
frustrada ao dar-se conta de que, ante os sucessivos atrasos na 
ré, não haveria tempo hábil para chegar ao seu destino. Bem 
por isso, plenamente provado o ato ilícito, a culpa da requerida 
e o nexo de causalidade, a procedência do pedido inicial é 
medida que se impõe à correta solução da questão. Resta, 
então, a fixação do valor da indenização pelo dano moral 
suportado pela autora. É certo que o valor do prejuízo dessa 
natureza é de difícil aferição. Assim, para sua fixação deve ser 
levada em conta a gravidade da culpa, as consequências dela 
para o lesado e a situação financeira de ambas as partes. Deve, 
por outro lado, a indenização ser suficiente para punir e 
desestimular práticas semelhantes, além de compensar a vítima 
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pelos prejuízos decorrente da indevida exposição a situação 
constrangedora, vexatória e que abala as condições 
psicológicas, sendo verdadeira retribuição pelo mal 
injustamente causado (Tratado de Responsabilidade Civil, Rui 
Stoco, 5ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 1376). 
Considerando-se, então, o grau de sofrimento imposto à parte 
autora e a situação patrimonial da requerida, empresa aérea de 
grande porte, entendo justo e suficiente à reprovação da sua 
conduta, a fixação da indenização total em R$ 10.000,00. 
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 
condeno a requerida ao pagamento total de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) para o autor a título de indenização por danos morais 
corrigidos monetariamente a partir desta data e também 
acrescidos de juros de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Convém acrescentar que, o diploma jurídico 

aplicável ao caso em tela é o Código de Defesa do Consumidor, posto que 

a situação é nitidamente de relação de consumo. 

Não há que se falar na aplicação das 

Convenções de Varsóvia e de Montreal ao presente caso, pois a 

controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ envolve somente os limites de 

indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem 

em voo internacional.

Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1108101-23.2014.8.26.0100    
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
- Transporte aéreo - Incidência das disposições do Código de 
Defesa do Consumidor  Inaplicabilidade da Convenção de 
Varsóvia e de Montreal  Controvérsia apresentada no RE 
636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização 
por danos materiais em decorrência de extravio de 
bagagem em voo internacional, não abarcando danos 
morais - Passageiro judeu - Não disponibilização de 
alimentação 'Kosher' contratada - Jejum involuntário por várias 
horas - Descumprimento contratual - Cancelamento/atraso de 
voo internacional - Greve de funcionários da empresa aérea - 
Fato não comprovado - Ainda que assim não fosse, hipótese de 
caso fortuito interno - Fator não excludente de 
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responsabilidade - Dever de indenizar  Ratificação da r. 
sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste 
Tribunal de Justiça- Sentença mantida nesta parte- Recurso 
improvido. DANOS MORAIS- "quantum"  Redução- 
Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na 
fixação do valor indenizatório - Quantia fixada em R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) que se revela mais adequada ao caso 
concreto- Sentença reformada nesta parte- Recurso provido. 
Recurso parcialmente provido.

Assim, a ré responde objetivamente por 

eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros, ou seja, sua 

responsabilidade independe de culpa pelos danos causados, e somente não 

seria responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de 

comprovação das excludentes legais (art. 19 da “Convenção para a 

Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional”, 

promulgada pelo Decreto nº 5.910, de 27.09.2006). 

Note-se que o fato de a aeronave ter que ser 

submetida a reparos não previstos não afasta a obrigação de a companhia 

aérea cumprir o contratado, por se cuidar de fortuito interno. 

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ: 
“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 voo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, 
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores” (AgRg no 
Ag nº 442.487-RJ, Min. Rel. Humberto Gomes de Barros, em 
09 de outubro de 2006) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. 
RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 
ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese 
de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos 
próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo 
(fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a 
responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, 
o dever de indenizar. 2. É inviável, por força do óbice previsto 
na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em 
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sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o valor 
fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental 
desprovido por novos fundamentos” (AgRg no Ag nº 
1.310.356/RJ, Min. Rel. João Otávio de Noronha, em 
14/04/2011)

Aliás, a alegação genérica de que a 

realização de manutenção da aeronave acarretou o cancelamento do voo, 

tendo ele sido remarcado para 20 horas depois, sem provas concretas de 

ocorrência, não se mostra apta a ilidir a responsabilidade da companhia 

aérea.

Não configuradas as hipóteses de excludente 

de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação do 

serviço, diante da responsabilidade objetiva da companhia aérea, o dever 

de indenizar é inafastável.

No caso em que companhia aérea, além de 

atrasar desarrazoadamente o voo do passageiro, deixe de prestar-lhe 

assistência durante o período de atraso, furtando-se de fornecer tanto 

informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, 

relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto 

em relação à alimentação, tal como ocorreu 'in casu', caracteriza-se o dano 

moral indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do 

atraso do voo. (STJ, Informativo 550, 3ª Turma. REsp 1.280.372-SP, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/10/2014).

Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela 

parte autora.

Quanto ao valor da indenização por danos 

morais, ressalte-se que a Convenção de Montreal disciplina somente o 

dano material, não se referindo especificamente ao dano moral, motivo 
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pelo qual não se aplica a limitação constante do art. 22, item 01 daquele 

instrumento normativo.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal 

Federal decidiu, nos autos do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, após 

reconhecimento de repercussão geral, o seguinte: 
 “Por tratar-se de conflito entre regras que não têm o mesmo 
âmbito de validade, sendo uma geral e outra específica, o 
Colegiado concluiu que deve ser aplicado o § 2º do art. 2º da 
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (6). 
Ademais, frisou que 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 caso dos autos, para atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação o 'quantum' 

a ser pago como indenização pelo dano moral causado, deve-se ter em 

conta os fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do 

ofendido e o porte econômico do ofensor.

Isso porque o arbitramento deve ser 

significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o 

abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano, 

considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de 

sua culpa e sua capacidade econômica.

Desse modo, tem-se que a fixação não pode 

ser excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem 

tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do 

prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos 

como aquele descrito nos autos.
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Sobre o tema, cumpre colacionar os 

ensinamentos da doutrina:

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio 
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do 
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, 
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o 
critério que permite cotejar meios e fins, causas e 
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. 
Para que a decisão seja razoável é necessário que a 
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos 
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam 
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja 
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao 
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, 
a intensidade e duração do sofrimento experimentado 
pela vítima, a capacidade econômica do causador do 
dano, as condições sociais do ofendido, e outras 
circunstâncias mais que se fizerem presentes. 
(CAVALIERI FILHO, SERGIO  Programa de 
Responsabilidade civil  10.ed.  São Paulo: Atlas, 
2012  p.105  realces não originais)

A quantia indenizatória de R$10.000,00 

fixada pelo d. Juízo de origem mostra-se adequada para atender à 

finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista as peculiaridades do 

caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

estando, ainda, em consonância com os precedentes desta C. Câmara para 

casos semelhantes.

Sobre o tema, colacionam-se decisões desta 

C Câmara:
0000266-80.2011.8.26.0008   Apelação / Atraso de vôo    
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de publicação: 17/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa: INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. 



PODER JUDICIÁRIO
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Atraso em vôo doméstico por mais de onze horas com destino 
à Maceió. Sentença de parcial procedência, com fixação dos 
danos morais em R$10.000,00. Irresignação da empresa aérea. 
Não acolhimento. Aplicação do CDC. Falha na prestação do 
serviço. Artigo 14 do CDC. Quantum fixado em consonância 
com os patamares fixados por esta E. Câmara de Direito 
Privado. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios 
fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.

E outros fundamentos são dispensáveis, 

diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Incabível a majoração dos honorários, nos 

termos do art. 85, §11, do CPC, já que referida verba foi fixada no máximo 

patamar legal, na origem.

Consideram-se prequestionadas e reputadas 

não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e 

fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

WALTER BARONE
Desembargador Relator
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