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ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0742803-33.2007.815.2001.
ORIGEM: 13ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: Delta Air Lines Inc.
ADVOGADO:  Carlos  Eduardo  Toscano  Leite  Ferreira  (OAB/PB  nº  11.772)  e  Carla  Christina
Schnapp (OAB/SP nº 139.242).
2º APELANTE: Prisma Viagens e Turismo Ltda.
ADVOGADO: André Luiz Cavalcanti Cabral (OAB/PB nº 11.195).
APELADOS: Laércio Bragante de Araújo e Janete Archiza Peres Bragante de Araújo.
ADVOGADO: Manuel Barbosa de Araújo (OAB/PB nº 2.230).

EMENTA: REANÁLISE DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.040. II,
DO  CPC.  MÁ  PRESTAÇÃO  NO  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE  AÉREO  DE
PESSOAS.  DANOS  DECORRENTES  DE  CANCELAMENTO  DE  VOO.
APLICAÇÃO  DAS  NORMAS  DOS  ACORDOS  INTERNACIONAIS  EM
DETRIMENTO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITE INDENIZATÓRIO
FIXADO  NA  CONVENÇÃO  DE  VARSÓVIA  E  NA  CONVENÇÃO  DE
MONTREAL. NORMATIVOS UNIFICADOS PELO DECRETO Nº 5.910/2006.
LIMITAÇÃO QUE SOMENTE ABARCA OS DANOS DE ORDEM MATERIAL.
LIVRE  FIXAÇÃO  DOS  DANOS  MORAIS,  AO  ARBÍTRIO  DO  JUIZ  QUE
ANALISA O CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DOS PROMOVIDOS QUE
NÃO  ALCANÇOU  O  VALOR  MÁXIMO  PREVISTO  NOS  ACORDOS
INTERNACIONAIS. SENTENÇA QUE NÃO VIOLOU O ENTENDIMENTO DO
PRETÓRIO  EXCELSO.  MANUTENÇÃO  DO  ACÓRDÃO  REANALISADO.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. "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" (RE 636331/RJ, Relator(a): Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017).

2.  A  limitação  imposta  pelos  acordos  internacionais  alcança  tão  somente  a
indenização  por  dano  material,  e  não  a  reparação  por  dano  moral,  posto  que  a
disposição  do  art.  22,  do  Decreto  nº  5.910/2006,  não  faz  qualquer  referência  à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos  não  parece  condizente  com a  própria  natureza  do  bem jurídico
tutelado, nos casos de reparação por dano moral.

3. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, a responsabilidade
do  transportador  se  limita  a  4.150  Direitos  Especiais  de  Saque  por  passageiro,
equivalentes ao quantum de R$ 18.717,08.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0742803-33.2007.815.2001, em que figuram como partes Delta Air Lines
Inc., Prisma Viagens e Turismo Ltda., Laércio Bragante de Araújo e Janete Archiza
Peres Bragante de Araújo.



ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator, em  manter  o  Acórdão
reanalisado.

VOTO.

Trata-se de  reanálise de Acórdão impugnado por Recurso Extraordinário
interposto por  Delta Air Lines Inc. nos autos da Ação de Indenização por Danos
Morais e Materiais ajuizada por  Laércio Bragante de Araújo e Janete Archiza
Peres  Bragante de Araújo  em seu desfavor  e  da  Prisma Viagens e  Turismo
Ltda.,  provocada pela  vislumbrada contrariedade entre  a  tese esposada por  este
Colegiado  quando  do  julgamento  da  Apelação,  e  o  que  restou  decidido  pelo
Supremo  Tribunal  Federal  nos  Recursos  Extraordinários  no 636.331/RJ  e  nº
766.618/SP (Tema 210), afetados à sistemática da repercussão geral.

Ambas  as  Partes  Promovidas interpuseram  Apelação,  irresignadas  com  a
Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  13ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.
216/223,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando-as,  de  forma
solidária, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 para cada um dos Autores, bem
como ao ressarcimento integral do montante de R$ 4.483,88, sendo R$ 3.924,06 de
responsabilidade da Delta Air Lines Inc. e R$ 599,82 da Prisma Viagens e Turismo
Ltda.,  como  forma  de  reparação  pelos  danos  ocasionados  aos  Promoventes  em
decorrência da má prestação no serviço de transporte aéreo.

Esta Quarta Câmara Cível desproveu as Apelações, mantendo a Sentença em
sua integralidade, Acórdão de f. 294/302, contra o qual a Delta Air Lines Inc. interpôs
Recurso Extraordinário, f.  335/351, que foi admitido pela Presidência deste TJPB,
Decisão de f. 505/506, em virtude da vislumbrada similitude entre as questões por ele
discutidas e o referido recurso paradigmático com repercussão geral reconhecida pela
Suprema  Corte,  tendo  os  autos  sido  remetidos  à  Instância  Superior,  onde
permaneceram sobrestados até o julgamento do tema.

Na Decisão de f. 590/591, o Relator Ministro Luís Roberto Barroso afirmou
que o STF, no julgamento final do recurso paradigmático, assentou a tese de que 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, pelo
que  o  valor  da  indenização  por  danos  morais  deve  ser  fixada  no  patamar
estabelecido nas mencionadas Convenções.

Ante a vislumbrada contrariedade com o que restou decidido por esta Quarta
Câmara  Especializada  Cível  e  a  orientação  da  Corte  Suprema,  submeto  ao
Colegiado  a  reanálise  do  Acórdão,  nos  termos  do  art.  1.040,  II,  do  Código de
Processo Civil1 c/c o art. 3° da Resolução TJPB n.° 27/20112. 

1 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: […] II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem,  reexaminará  o  processo  de  competência  originária,  a  remessa  necessária  ou  o  recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

2 Art. 3°. O juízo de retratação da decisão objeto de recurso extraordinário ou especial, nos termos do
art. 543-B, §3°, e do art. 543-C, §7°, inciso II, todos do Código de Processo Civil, competirá ao
Colegiado:



É o Relatório.

Os Promoventes ingressaram com a presente Ação argumentando que, em
16/05/2006, adquiriram perante a Prisma Viagens e Turismo Ltda. passagens aéreas
da  Delta Air Lines Inc., tendo como destino final a Cidade de Salt Lake City, no
Estado de Utah, nos Estados Unidos, onde compareceriam à festa de casamento de
seu  filho,  marcado  para  o  dia  03/08/2006,  no  entanto,  em  28/07/2006,  dia  da
viagem, não conseguiram embarcar, porquanto os voos haviam sido cancelados, o
que os impediu de viajar como planejado.

Restando incontroverso nos autos  o cancelamento do voo e a  perda do
evento para o qual se dirigiam os Autores, o Juízo reconheceu a responsabilidade
das  Partes  Rés  em indenizá-los  pelos  danos  suportados  em decorrência  da  má
prestação do serviço de transporte aéreo, aplicando, ao caso, os ditames do Código
de Defesa do Consumidor em detrimento das normas trazidas na Convenção de
Montreal, como requereram os Promovidos, posicionamento que foi integralmente
mantido por esta Quarta Câmara Especializada Cível.

Tal entendimento, contudo, destoa da nova diretriz traçada pelo Supremo
Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários no

636.331/RJ  e  nº  766.618/SP (Tema 210),  afetados  à  sistemática  da  repercussão
geral, em que foi decidido que 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.

Veja-se a ementa dos referidos Acórdãos:

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. (RE
636331,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
25/05/2017,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-257  DIVULG  10-11-2017
PUBLIC 13-11-2017)

Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei
e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional.
Aplicabilidade.  1.  Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e
convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente

I  –  publicado o acórdão  do julgamento do recurso  excepcional  ensejador  do sobrestamento dos
processos que se encontram na Diretoria  Judiciária,  serão os  autos conclusos ao relator,  que os
examinará e,  no prazo de dez dias,  os restituirá à Diretoria Judiciária com relatório expondo os
pontos conflitantes entre o acórdão objeto do juízo de retratação e a decisão do tribunal competente,
com pedido de dia para reexame da matéria.



ao  de  lei  ordinária.  Em  princípio,  portanto,  as  antinomias  entre  normas
domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia
e  da  especialidade.  2.  Nada  obstante,  quanto  à  ordenação  do  transporte
internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de
antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica,
seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o
conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede
de repercussão geral: “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”. 4.
Recurso  extraordinário  provido.  (ARE  766618,  Relator(a):  Min.  ROBERTO
BARROSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  25/05/2017,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

De  acordo  com  a  orientação  da  Suprema  Corte,  é  aplicável  o  limite
indenizatório  estabelecido  na  Convenção  de  Varsóvia  e  demais  acordos
internacionais  subscritos  pelo  Brasil,  em  relação  às  condenações  por  danos
decorrentes de transporte de pessoas em voos internacionais.

Imperioso ressaltar que, em ambos os Julgados, o Pretório Excelso deixou
claro que a limitação imposta pela Convenção de Varsóvia abarca tão somente os
danos de ordem patrimonial, permanecendo livre o arbitramento da indenização por
danos morais, de acordo com o convencimento do magistrado que analisar o caso
concreto. 

Ilustrativamente, colaciono trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, que
figurou como Relator do RE nº 636331/RJ:

“O  segundo  aspecto  a  destacar  é  que  a  limitação  imposta  pelos  acordos
internacionais  alcança  tão  somente  a  indenização  por  dano  material,  e  não  a
reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22
não faz  qualquer  referência  à  reparação  por  dano moral,  e  também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a
própria  natureza  do  bem  jurídico  tutelado,  nos  casos  de  reparação  por  dano
moral.”

No caso destes autos, os Promovidos foram condenados solidariamente ao
pagamento da quantia de R$ 8.000,00 para cada um dos Autores, a título de danos
morais, e ao ressarcimento integral do montante pago pelas passagens aéreas, no
valor de R$ 4.483,88, sendo R$ 3.924,06 de responsabilidade da Delta Air Lines
Inc. e R$ 599,82 da Prisma Viagens e Turismo Ltda.

O art. 22, do Decreto nº 5.910/20063, que promulgou a Convenção para a
Unificação  de  Certas  Regras  Relativas  ao  Transporte  Aéreo  Internacional
(Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal), prevê que, em caso de dano
causado por atraso no transporte de pessoas, a responsabilidade do transportador se
limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, os quais equivalem ao
quantum de R$ 18.717,08.

Verifica-se,  portanto,  que  o  valor  referente  aos  danos  materiais  não
ultrapassou o limite fixado nos Acordos Internacionais, respeitando, outrossim, o
entendimento do STF, pelo que a Sentença não merece qualquer reforma.

3 Artigo 22. Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga – 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.



Posto  isso,  para  os  fins  do  art.  1.040,  II,  do  CPC,  mantenho  o
desprovimento das Apelações interpostas pelos Réus, embora por fundamento
diverso, consoante as razões acima invocadas.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


