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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1064022-51.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que 
é apelante AMERICAN AIRLINES INC, é apelada MARILIA 
TERRONE CUNHA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da  13ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U. Fará declaração de voto convergente o 2º 
Desembargador." de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FRANCISCO GIAQUINTO (Presidente) e HERALDO 
DE OLIVEIRA.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 26023
APEL.Nº: 1064022-51.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.:   AMERICAN AIRLINES S/A
APDA.:   MARILIA TERRONE CUNHA 

APELAÇÃO - ATRASO DE VOO  DANO MORAL - Pretensão da ré 
de reforma da r. sentença que julgou procedente em parte pedido de 
indenização por dano moral  Descabimento  Hipótese em que a 
empresa aérea limitou-se a imputar a culpa pelo ocorrido a uma falha 
imprevista na aeronave, sem carrear aos autos do processo alguma 
prova da regularidade ou do zelo nos serviços prestados  
Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a 
qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a 
regularidade na prestação dos serviços oferecidos  Dano moral 
configurado  Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que 
se mostra adequada para compensar o sofrimento e o transtorno 
experimentados pela autora, não comportando a reclamada redução  
RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - JUROS DE MORA  Pretensão da ré de reforma da r. 
sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora  
Descabimento  Juros de mora que, em hipótese de responsabilidade 
contratual, devem incidir a partir da citação, e não da prolação da 
sentença  RECURSO DESPROVIDO.

Irresignada com o teor da respeitável sentença proferida às fls. 

127-133, que julgou procedente em parte pedido de indenização por dano moral, 

deduzido em demanda ajuizada por Marília Terrone Cunha, apela a ré, American 

Airlines S/A (fls. 136-152).

Sustenta, em apertada síntese, que o atraso 

do voo decorreu de problemas mecânicos imprevistos na 

aeronave e visou a garantir a segurança de tripulantes e 

passageiros, o que exclui a responsabilidade da companhia 

ré.
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Alega que as consequências do atraso foram 

minimizadas, realizando-se o embarque da passageira no voo 

imediatamente posterior, a sua acomodação em hotel e o 

oferecimento de voucher para alimentação.

Defende a aplicação ao caso da Convenção de 

Montreal sobre transporte aéreo, conforme decidido pelo 

Eg. Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.331.

Afirma que, em seu artigo 19, a Convenção 

isenta as companhias aéreas de qualquer responsabilidade, 

quando comprovado que foram adotadas todas as medidas 

necessárias para evitar o dano.

Assevera que o atraso por motivos de 

segurança constitui fortuito, pelo qual não pode a ré ser 

responsabilizada.

Sustenta que não houve a comprovação da 

ocorrência de dano moral; e, subsidiariamente, afirma a 

necessidade de redução do valor da indenização, limitada 

ao montante pago pela passagem aérea (CC, arts. 412. 413 e 

883).

Alega ainda que os juros de mora devem 

incidir apenas da data da sentença.

Contrarrazões às fls. 158-166.

Recurso bem processado. 

É o relatório.

O recurso não comporta provimento. 

A despeito do entendimento adotado pelo 

Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

636.331 e do ARE 766.618, não têm aplicação ao caso 

concreto as normas previstas nas Convenções 
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Internacionais, que regulam o transporte aéreo.

No julgamento conjunto dos mencionados 

recursos, o Ministro Gilmar Mendes, “esclareceu que a 

limitação indenizatória abarca apenas a reparação por 

danos materiais, e não morais” (STF, Informativo n. 866, 

22 a 26 de maio de 2017).

Ademais, tal entendimento já vinha sendo 

adotado por aquela Suprema Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO DE 
VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA CONEXÃO. 
FALTA DE ASSISTÊNCIA DA EMPRESA AÉREA 
RESPONSÁVEL. PERNOITE NO AEROPORTO. MÁ PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. 
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA 
DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO 
DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA 
CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. 
ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL 
VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.

(...)

No AI 762184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 
18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-
, reconheceu-se a repercussão geral da questão 
constitucional relativa à “subsistência das 
normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da 
Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-
fixados para indenizações por dano material - 
perante a regra constitucional da 
indenizabilidade irrestrita”  paradigma que não 
viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-
B do CPC aos casos de indenização por dano 
moral. Consoante destacado em recente precedente 
desta Turma, “a Carta da República previu o 
direito a indenização por dano moral, não 
cabendo, em detrimento dela, potencializar a 
circunstância de a convenção de Varsóvia apenas 
dispor sobre a responsabilidade, considerado o 
prejuízo material (RE 391032 AgR/RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Agravo conhecido 
e não provido.
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(ARE 676769 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa 
Weber, j. 27.11.12)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. 
ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA 
CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM CLASSE 
ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE EXECUTIVA. 
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO 
MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA 
OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO 
DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA 
CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. 
ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL 
VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 
15.10.2010.

(...)

No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 
18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-
, reconheceu-se a repercussão geral da questão 
constitucional relativa à “subsistência das 
normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da 
Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-
fixados para indenizações por dano material - 
perante a regra constitucional da 
indenizabilidade irrestrita”  paradigma que não 
viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-
B do CPC aos casos de indenização por dano 
moral. Consoante destacado em recente precedente 
desta Turma, “a Carta da República previu o 
direito a indenização por dano moral, não 
cabendo, em detrimento dela, potencializar a 
circunstância de a convenção de Varsóvia apenas 
dispor sobre a responsabilidade, considerado o 
prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Agravo conhecido 
e não provido.

(ARE 691437 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa 
Weber, j. 19.02.13).

Assim, como aqui não se discute indenização 

por dano material em transporte aéreo internacional, deve 

ser analisada a responsabilidade civil da companhia 

conforme as disposições contidas no Código de Defesa do 
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Consumidor; que, nesse tocante, não divergem daquelas 

previstas nas convenções internacionais.

Desse modo configura-se, in casu, a 

responsabilidade objetiva da empresa aérea, conforme 

previsão contida no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor e em garantia ao princípio consumerista da 

segurança. 

Conforme lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Na verdade, como fornecedor de serviço o 

transportador responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos 

à prestação dos serviços. E o serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar (art. 14, §1º). Eis 

aí o princípio da segurança no qual se estrutura 

todo o sistema de responsabilidade civil nas 

relações de consumo.

Depreende-se do disposto no art. 14 do CDC que o 

fato gerador da responsabilidade do 

transportador não é mais a relação jurídica 

contratual, mas, o defeito do serviço, que se 

caracteriza quando este não oferece a segurança 

legitimamente esperada”. (in “Programa de 

direito do consumidor”. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2011, p. 256).

E não há, na presente hipótese, que se falar 

em ausência de dano moral, ausente comprovação de que o 

atraso tenha se dado por razões de segurança do 

transporte.
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Apesar de ter sido acomodada em hotel e de 

ter sido prestada assistência à passageira, somente foi 

possível regressar ao Brasil em 20 de março de 2017, mais 

de quinze horas após o previsto originalmente (fls. 44-45, 

104-105).

A empresa ré não negou a exposição fática 

apresentada na petição inicial; limitando-se a justificar 

o atraso do voo como decorrente de necessidade de 

manutenção da aeronave.

A indicação em seu sistema interno de que o 

atraso decorreria de necessidade de manutenção na aeronave 

não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, nem 

mesmo a luz do artigo 19 do Decreto 5.910/06.

A norma prevê que “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 um e a outros, adotar tais medidas”.

E, no caso concreto, não há prova alguma de 

que tenha mesmo havido a necessidade de manutenção; não 

havendo a juntada de laudos mecânicos ou alguma prova 

documental nesse sentido.

Ademais, não ficou demonstrado que todas as 

medidas necessárias teriam sido evitadas para evitar o 

dano; não se comprovando, por exemplo, a impossibilidade 

de substituição da aeronave ou de imediata realização dos 

reparos necessários, fatores que poderiam minimizar os 

prejuízos dos passageiros transportados.

Diante da mera afirmação da própria 

companhia aérea de que o atraso se deve a necessidade de 
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manutenção, não é possível isentar a responsabilidade da 

companhia com fundamento na mencionada norma.

Também não há que se falar, nas 

circunstâncias descritas, em mero aborrecimento, pois os 

transtornos experimentados não se enquadram nesse 

conceito.

De rigor, assim, o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva da empresa ré pelo dano moral 

suportado pela autora, em razão do atraso do voo 

contratado.

Saliente-se que a autora narrou que houve 

confusão após o adiamento do voo, com a acomodação dos 

passageiros em hotel apenas após a 1h da madrugada, mesmo 

que o novo horário para embarque estivesse previsto já 

para as 9h30.

Fica evidente que, além de todo o estresse a 

que naturalmente são submetidos os passageiros em tal 

situação, houve ainda confusão, desinformação e privação 

de sono.

Além disso, informou a autora que a ré 

apenas forneceu um voucher de alimentação no valor de oito 

dólares, montante que não se mostra suficiente para suprir 

as necessidades da passageira por cerca de dez horas.

O dano moral é aquele experimentado na alma, 

no espírito, atingindo valores morais como, por exemplo, a 

honra, a paz, a tranquilidade, a reputação, etc., e nele 

não há reparação de prejuízo, mas uma compensação pelo 

sofrimento experimentado pelo indivíduo; sendo certo que, 

para a sua configuração, “não há necessidade que se 

comprove intensa dor física: o desconforto anormal, que 
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ocasiona transtornos à vida do indivíduo, por vezes, 

configura um dano indenizável, como, por exemplo, o atraso 

ou cancelamento de um vôo ou um título de crédito 

indevidamente protestado” (cf. Sílvio de Salvo Venosa, 

Direito Civil, 5ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, vol. 

II, p. 365, grifos nossos).

A esse respeito, confira-se o precedente 

abaixo:

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. 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" (Ag. Reg. No Agravo n. 
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.
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(REsp 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 
08/10/2007, p. 287, destaques nossos)

No que concerne ao valor da reparação 

pecuniária, vale lembrar seu “(...) duplo caráter: 

compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O 

caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o 

causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que 

poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a 

finalidade precípua da indenização não é punir o 

responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no caso 

de dano material, e servir de compensação, na hipótese de 

dano moral” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, 

“Responsabilidade Civil”, 9ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 

2005, p. 591).

Embora a lei não traga parâmetros que possam 

ser utilizados na fixação do valor, a indenização a ser 

paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para que não 

se constitua em enriquecimento indevido da parte 

indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.

Nessa ordem de ideias, o valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para 

compensar o transtorno e aborrecimento enfrentados pela 

autora, não comportando redução alguma.

A alegação de necessidade de limitação da 

indenização ao valor pago pela consumidora pelo transporte 

é completamente descabida.

Os artigos 412 e 413 do Código Civil, 

referentes a cláusula penal, não tem aplicação à hipótese 

de reparação do dano moral.
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Da mesma forma, o artigo 883, relativo ao 

pagamento indevido e sua repetição, não guarda relação com 

o caso aqui examinado.

Por fim, no que diz respeito ao termo 

inicial de incidência dos juros moratórios, razão não 

assiste à ré.

Afirmada a existência de relação jurídica 

entre as partes, vislumbra-se hipótese de responsabilidade 

contratual, de modo que a incidência dos juros de mora 

deve ocorrer a partir da citação, conforme jurisprudência 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Ag no REsp 

1229864/MG, j. 24/05/2011; AgRg no REsp 1317794/RS, j. 

22/05/2012; AgRg no REsp 1528188/SC, j. 17/09/2015), como 

determinado pela r. sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, nega-se provimento 
ao recurso.

ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA

Relatora
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Voto nº 41070
Apelação nº 1064022-51.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: American Airlines Inc 
Apelado: Marilia Terrone Cunha

DECLARAÇÃO DE VOTO

Concordo com o voto da Ilustre Relatora, 
devendo-se manter a r.sentença que condenou a empresa ré 
ao pagamento de indenização por danos morais, porém, 
entendo ser inaplicável ao caso, as regras previstas no 
Código de Defesa do Consumidor, devendo a fundamentação 
ser baseada nas regras do Código Civil. 

 O dever de indenizar está caracterizado, 
pois decorre do risco da atividade exercida pela ré, uma 
vez que não respondem por culpa (fato subjetivo) e sim 
pelo risco (fato objetivo).

Portanto, caracterizada a hipótese do dano 
moral, ante o nexo de causalidade que verificado entre as 
condutas da requerida, tendo-se em vista os incontestes 
transtornos e prejuízos ocasionados e suportados pela 
autora, evidenciando-se, assim, a inconcussa falha na 
prestação do serviço, o que deverá ser reparado por 
aqueles que deram causa.

O inconformismo da empresa recorrente não é 
próprio, uma vez que a indenização aqui traçada deve ser 
apreciada de acordo com os princípios de direito e, nesse 
sentido, salutar que se transcreva o seguinte julgado do 
E. Superior Tribunal de Justiça: 

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
ACIDENTE EM COLETIVO PROVOCADO POR COMBUSTÃO DE MATERIAL 
EXPLOSIVO (FOGOS DE ARTIFÍCIO) PORTADOS POR PASSAGEIRA. 
LESÕES CAUSADAS EM OUTROS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE DA 
EMPRESA PERMISSIONÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA 
DO PREPOSTO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE 
ECONÔMICA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. CC, ART. 
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1.521. CDC, ART. 22. 
I. As empresas permissionárias de transporte 

público são obrigadas a conduzir, com segurança, os 
passageiros aos locais de destino da linha que explora, o 
que resulta na sua responsabilidade pela ocorrência de 
incêndio ocorrido no interior do coletivo derivado da 
combustão de material explosivo carregado por passageira 
que adentrou o ônibus conduzindo pacote de volume 
expressivo, cujo ingresso se deu, excepcionalmente, pela 
porta da frente, mediante prévia autorização do motorista.

II. Fato previsível e inerente à atividade 
empresarial, que deve ser avaliado caso a caso, não se 
limitando a responsabilidade do transportador 
exclusivamente àqueles eventos comumente verificados, mas 
a todos aqueles que se possa esperar como possíveis ou 
previsíveis de acontecer, dentro do amplo leque de 
variáveis inerentes ao meio, interno ou externo, em que 
trafega o coletivo, resultando no afastamento da hipótese 
de caso fortuito.

III. Recurso especial conhecido e 
parcialmente provido, para restabelecer a condenação 
imposta pelo Tribunal a quo no grau de apelação, 
reformando-se a decisão tomada  pela Corte nos embargos 
infringentes. Preclusão da pretensão das autoras de 
revigoramento da sentença, eis que não interpuseram, na 
época própria, recurso especial especificamente impugnando 
a redução das verbas condenatórias.(STJ  4ª Turma  Resp 
168985/RJ  rel. Min. Aldir Passarinho Júnior  J. 
23/05/2000  DJ 21/08/2000, p. 139)”

Aplica-se, também, o disposto nos artigos 
186, 389, 927 e 932, inciso III, do Código Civil atual, 
antigo 159, 1.056 e 1521, inciso III, do Código Civil de 
1916, impondo-se à requerida o dever de indenizar os 
prejuízos causados a autora em razão da deficiência dos 
serviços prestados.

A jurisprudência é nesse sentido:

“Transporte aéreo  indenização  Danos 
morais e materiais  atraso em vôo internacional e 
extravio momentâneo de bagagem  Convenção de Varsóvia que 
limita indenizatória somente ao dano material  
Irrelevância, uma vez que o preceito constitucional 
inserido no art.5º, inciso V e X, se sobrepõe aos tratados 
e convenções ratificados pelo Brasil  Verbas devidas. 
Ementa da redação: O atraso de vôo internacional, bem como 
o extravio momentâneo de bagagem, impõe à cia 
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transportadora o dever de indenizar o passageiro pelos 
danos morais e materiais experimentados, em observância ao 
preceito constitucional inserido no artigo 5º, incisos V e 
X, pouco importando que a Convenção de Varsóvia limite a 
verba indenizatória somente ao dano material, pois a carta 
política da república se sobrepõe a tratados e convenções 
ratificados pelo Brasil. AGRG em AGIN 198380-9RJ, 2ª 
Turma, j.27.04.98, Rel. Min. Marco Aurélio  DJU 
12.06.98.”

Em recente julgamento conjunto do Recurso 
Extraordinário n. 636.331 e do Recurso Extraordinário com 
Agravo n. 766.618, o Supremo Tribunal Federal determinou a 
prevalência da Convenção de Varsóvia, complementada pela 
Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor 
nos casos de atrasos em transporte aéreo internacional de 
passageiros, fixando a seguinte tese sobre o tema 210:

“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” (STF, RE n o 636.331/RJ, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017).

O transporte internacional vem definido pela 
Convenção de Montreal (art. 1º, “2”), como “todo 
transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o 
ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não 
interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, 
seja no território de dois Estados Partes, seja no 
território de um só Estado Parte, havendo escala prevista 
no território de qualquer outro Estado, ainda que este não 
seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos 
dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala 
acordada no território de outro Estado, não se considerará 
transporte internacional, para os fins da presente 
Convenção”.

Assim sendo, constatada a culpa do 
transportador, a empresa aérea deve indenizar o 
passageiro, de acordo com as prescrições concernentes à 
sua responsabilidade civil objetiva, contidas na Convenção 
de Montreal e no Código Civil.

Portanto, pelo meu voto, nego provimento ao 
recurso, mantendo-se na íntegra a r. sentença proferida, 
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com observação. 

  

   Heraldo de Oliveira 

    2º Desembargador 
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