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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1019301-71.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes 
MARLUCY ARAÚJO FONTENELE SICHETTI e SERGIO CURIEL SICHETTI, é 
apelado AIR CANADÁ LINHAS AÉREAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Mantiveram 
o v. acórdão, em sede do reexame previsto no art. 1.030, II, NCPC.V.U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO 
GIAQUINTO (Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E CAUDURO PADIN.

São Paulo, 25 de abril de 2018.

Francisco Giaquinto
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº     : 26983
APEL. Nº     : 1019301-71.2014.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTES.: MARLUCY ARAÚJO FONTENELE SICHETTI e SERGIO CURIEL
                SICHETTI
APDO.: COMPANHIA AÉREA AIR CANADA

*Ação indenizatória  Transporte aéreo internacional  
Cancelamento de voo aéreo internacional em razão de condições 
meteorológicas adversas, sem a devida assistência material pela 
ré  Realocação dos autores em voo de retorno ao país 2 dias 
depois do inicialmente previsto  Sentença de parcial 
procedência, reconhecendo apenas caso de indenização por 
danos materiais  Interposição de apelação somente pelos 
autores, provido condenando-se a ré ao pagamento de 
indenização por danos extrapatrimoniais  Recursos especial e 
extraordinário interpostos pela requerida  Reanálise do 
recurso nos moldes do art. 1.030, II, NCPC, em conformidade 
com o RE 636.331/RJ pelo STF (tema 210)  Manutenção do v. 
acórdão  Inaplicabilidade ao caso da tese fixada no referido 
recurso extraordinário, submetido ao regime de repercussão 
geral  Orientação fixada pelo STF destinada a casos que 
envolvam controvérsia sobre indenização por danos materiais, 
em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, 
hipótese diversa dos autos  Manutenção do v. acórdão, em sede 
do reexame previsto no art. 1.030, II, NCPC.* 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 
proposta por MARLUCY ARAÚJO FONTENELE SICHETTI e SERGIO CURIEL 
SICHETTI em face de COMPANHIA AÉREA AIR CANADA, julgada em parte 
procedente pela sentença de fls. 150/154, condenando-se a ré a pagar indenização por danos 
materiais de R$ 1.308,09, atualizado pela tabela do TJSP a partir do desembolso e juros de 
mora de 1% ao mês, da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios 
fixados em 10% do valor da causa.

Apelaram os autores (fls. 163/168), alegando, em resumo, caso de 
condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais. 
Condições climáticas adversas inserem-se como fortuito interno, a ser suportado pela 
prestadora de serviço, de acordo com a teoria do risco do negócio. A requerida deixou de 
prestar a assistência necessária (informação, alimentação e hospedagem). Os autores 
viajavam com dois filhos menores, somente conseguindo embarcar em voo de retorno 2 dias 
após o previsto, dormindo a segunda noite no saguão do aeroporto. Argumentaram: “a 
deficiência na prestação de serviço acarretou aos Apelantes sérios transtornos que não 
podem ser considerados como mero dissabor, tendo em vista que as passagens foram 
adquiridas e pagas corretamente, e ao contrário foram surpreendidos com a deficiente 
prestação de serviço, o que inclusive os obrigou ao deslocamento por conta própria 
(aeroporto/hotel, hotel/aeroporto), em virtude do cancelamento do voo, não fosse o fato que 
NÃO lhe foi dada a assistência adequada, tanto é que não lhes foram disponibilizadas 
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hospedagens e alimentação durante o período (02 dias) em que aguardavam a liberação de 
outro voo” (fl. 166). Pugnaram pelo provimento do recurso, para reconhecimento dos danos 
morais.

Em acórdão de minha relatoria (fls. 192/200), a Turma Julgadora da 
C. 13ª Câmara de Direito Privado, por votação unânime, deu provimento ao recurso dos 
autores, assim ementado:

 
Indenizatória danos materiais e morais  Transporte aéreo  
Alteração de voo em decorrência de condições meteorológicas 
adversas  Sentença de parcial procedência, reconhecendo 
apenas caso de indenização por danos materiais  Aplicação do 
CDC  Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 
do CDC)  Embora a alteração do voo tenha ocorrido em razão 
de más condições climáticas, deficiente a assistência material 
prestada pela companhia aérea aos autores  Inexistência de 
fortuito externo a romper o nexo causal  Violação ao art. 714 
do C. Civil e art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC  Danos 
morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re 
ipsa)  Indenização arbitrada em consonância com os princípios 
da razoabilidade e ponderação  Ação julgada procedente  
Sentença reformada  Recurso provido.

Do referido v. acórdão, a companhia aérea ré interpôs recursos 
especial (fls. 220/235) e extraordinário (fls. 266/281), argumentando em ambos a aplicação 
ao caso da Convenção de Montreal. Sustenta que o art. 29 da referida convenção veda 
expressamente a indenização com caráter punitivo ou compensatório, por isso não há 
possibilidade de reconhecimento da indenização por danos morais, nesse cenário.

Tendo em vista o decidido pelo STF no RE 636.331/RJ submetido 
ao regime de repercussão geral (tema 210), o Eminente Des. Presidente da Seção de Direito 
Privado do E. TJSP determinou retorno dos autos a esta C. Câmara para reapreciação da 
matéria, nos termos do art. 1030, II, do CPC (art. 543-B, §3º, do CPC/73) (fls. 298/299).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, 
decorrente de cancelamento de voo aéreo internacional em razão de condições 
meteorológicas adversas, sem a devida assistência material pela ré, sendo os autores 
realocados em voo de retorno ao país somente 2 dias depois do inicialmente previsto.

O v. acórdão de fls. 192/200 deve ser mantido, tal como lançado.

O STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 636.331/RJ, de 
relatoria do Min. Gilmar Mendes, submetido ao regime de repercussão geral (tema 210), 
fixou a seguinte tese: “É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de 
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às 
condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 
internacionais”.
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A propósito, referido recurso extraordinário possui seguinte ementa:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de 
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de 
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de 
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na 
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano 
material decorrente de extravio de bagagem, em voos 
internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: 
"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". 6. 
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do 
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 
da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos 
acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida 
reformada, para reduzir o valor da condenação por danos 
materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação 
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (j. em 
25/05/2017, DJe de 13/11/2017)

Exame do aludido recurso extraordinário deixa claro que a 
orientação estabelecida pelo C. STF, consoante a aplicação das Convenções e demais 
tratados internacionais, é aplicável somente aos casos em que se postula indenização por 
danos materiais, em decorrência do extravio de bagagem em transporte aéreo internacional.

No caso vertente, todavia, a referida orientação firmada pelo C. STF 
não se amolda ao caso concreto. 

O recurso de apelação dos autores devolveu à análise matéria dos 
danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviços da companhia aérea ré que, após 
cancelamento do voo aéreo internacional, deixou de prestar a necessária assistência material 
aos autores, nem cumpriu seu dever de informação, culminando com a realocação dos 
autores em voo de retorno somente 2 dias depois do inicialmente previsto.

O caso vertente, frise-se, não envolve indenização por danos 
materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.

Sobre o tema, precedentes do TJSP:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Indenização por 
dano moral. Ausência de disponibilização de assentos contíguos 
para embarque de menores e seus genitores. Falha na prestação 
de serviço. Reapreciação nos termos do art. 1.030, II do CPC, 
em face do decidido no RE 636331/RJ, sob o regime de 
repercussão geral (tema 210). Acórdão recorrido que não se 
amolda à orientação firmada pelo tribunal superior. Discussão 
de tese jurídica diversa da que foi analisada pelo STF. 
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Manutenção do julgado. Sentença mantida. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1008616-89.2015.8.26.0011; 
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito 
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)

RETRATAÇÃO  Acórdão - Transporte aéreo - Ação regressiva 
movida por seguradora contra transportadora aérea - Extravio 
de bagagens  Valor indenizatório - Remessa nos termos dos 
artigos 108, IV e 109, caput, do Regimento Interno deste 
Sodalício, c/c. 1.030, II, do NCPC, para reapreciação da questão 
diante do RE 636.331 - Tese firmada de aplicação da Convenção 
de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 
Brasil e não do CDC para limitação do valor da indenização 
devida pelas transportadoras aéreas de passageiros em viagens 
internacionais na hipótese de extravio de bagagens  Limite 
tarifado na Convenção de Montreal que admite exceção em 
casos de culpa grave ou dolo (art. 22, 5 do Decreto 5.910/2006 
que promulgou a Convenção de Montreal)  Fundamento 
deduzido na causa de pedir e acolhido na sentença e no acórdão 

 Regularidade da indenização a uma das passageiras em valor 
que supera o limite de 1000 DES  Acórdão mantido - 
Retratação rejeitada.  (TJSP; Apelação 
1021120-88.2014.8.26.0003; Relator (a): José Wagner de Oliveira 
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; 
Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
06/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS  Atraso de voo  Alegação da ré de mau tempo 
no local de destino  Convenções de Varsóvia e Montreal  
Inaplicabilidade  Caso que não se amolda à tese firmada por 
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com 
repercussão geral n. 636331 - Relação de consumo evidenciada  
Aplicação das normas consumeristas - Dano moral  Ocorrência 

 Inexistência da devida prestação de assistência à passageira, 
que se viu obrigada, no meio da madrugada, a retornar a sua 
residência, passando por locais conhecidos por sua alta 
periculosidade  Responsabilidade objetiva da ré  Art. 14 do 
CDC  Dever de reparar o dano extrapatrimonial - Valor da 
indenização, fixada em R$ 5.000,00, apto a reparar os 
infortúnios experimentados, além de estar em consonância com 
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar 
enriquecimento ilícito  Juros moratórios fluem a partir da 
citação  Art. 405 do Código Civil - Dano material  
Comprovação  Autora adquiriu "assento + conforto", descrito 
pela GOL como 50% mais reclinável e com 10cm de 
espaçamento a mais entre as poltronas, porém foi acomodada 
em assento comum  Ressarcimento devido - Honorários 
recursais  Art. 85, §11 do CPC - Majoração devida, de 15% 
para 17% sobre o valor atualizado da condenação, observadas 
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as balizas do art. 85, §2º do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. 
(TJSP; Apelação 1008143-59.2017.8.26.0003; Relator (a): Spencer 
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 
Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
26/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL  ATRASO DE VOO  DANO MORAL  
INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR  INAPLICABILIDADE AO CASO DA TESE 
FIXADA PELO C. STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 
636331), QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO LIMITE 
INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES E 
DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS 
PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR 
DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE 
BAGAGEM EM VOOS INTERNACIONAIS. 
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL  ATRASO DE VOO POR 
MANUTENÇÃO INESPERADA NA AERONAVE  
AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR  
MANUTENÇÃO QUE DEVE SER PRÉVIA E CONSTANTE - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR  
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO  DANO 
MORAL - TRANSTORNO QUE INDEPENDE DE 
COMPROVAÇÃO, DECORRENDO DO FATO DA 
VIOLAÇÃO DO DIREITO DA VÍTIMA  VALOR 
(R$7.500,00)  MANUTENÇÃO - QUANTIA QUE SE 
MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ALÉM DE 
OBSERVAR A FINALIDADE DE OFERECER CERTO 
CONFORTO AO LESADO, SEM FAVORECER SEU 
ENRIQUECIMENTO INDEVIDO  CORREÇÃO 
MONETÁRIA  TERMO INICIAL - DATA DA 
PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO (SÚMULA 362 DO C. STJ) 

 JUROS DE MORA  TERMO INICIAL  DATA DA 
CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). RECURSO IMPROVIDO. 
(TJSP; Apelação 1052576-51.2017.8.26.0100; Relator (a): Paulo 
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito 
Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017)

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 - 
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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 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.  (TJSP; 
Apelação 1108101-23.2014.8.26.0100; Relator (a): Denise Andréa 
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; 
Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)

Nesse cenário, verifica-se não ser caso de retratação ou adequação 
do v. acórdão, nos termos do art. 1.030, II, NCPC, pois, como referido, a matéria discutida 
no recurso não coincide com a tese jurídica analisada pelo C. STF, no RE 636.331/RJ, 
submetido ao regime de repercussão geral (tema 210).

Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls. 
192/200, tal como proferido, devolvendo-se os autos à d. Presidência desta Seção de Direito 
Privado para novo exame de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário 
interpostos.

 

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
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