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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1018276-06.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados 
RICARDO FERREIRA DE SOUZA LYRA, ANA LUIZA ROCHA E SILVA GUIDI 
LYRA, VIOLETA GUIDI LYRA e VALENTINA GUIDI LYRA, é apelada/apelante 
TAM - LINHAS AÉREAS S/A e Apelado LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA 
AG.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo dos autores e 
negaram provimento ao da Tam Linhas Aéreas. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.

São Paulo, 8 de junho de 2017

ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº: 1018276-06.2015.8.26.0562

APELANTES: RICARDO FERREIRA DE SOUZA LYRA E 

OUTROS E TAM - LINHAS AÉREAS

APELADOS: OS MESMOS

INTERESSADA: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

COMARCA: SANTOS

JUIZ DE 1º GRAU: RODRIGO GARCIA MARTINEZ

SENTENÇA PUBLICADA EM 8.2.16

VOTO Nº 3754

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - 
CANCELAMENTO DE VOO E OVERBOOKING - COMPANHIAS 
AÉRAS PARCEIRAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 
SOLIDÁRIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VERBA - 
ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - PERTINÊNCIA - ATENÇÃO 
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. 

APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA TAM 
LINHAS AÉREAS NÃO PROVIDO.

VISTOS.

Trata-se de ação indenizatória sob o fundamento de que 

adquiriram passagens aéreas de ida e volta da TAM com destino à Itália, com conexão na 

Alemanha, em voo Lufthansa, com saída de São Paulo no dia 10.10.14 e retorno para o dia 

20.10.14. O objetivo era participarem de cruzeiro marítimo no Sul da Itália e Ilhas Gregas. 

A viagem de ida ocorreu como previsto. Já o retorno foi marcado por descaso e 

inconvenientes. No dia 20.10.14 foram surpreendidos com o cancelamento do voo para 
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Veneza em razão da greve dos pilotos. Permaneceram no aeroporto por sete horas. 

Receberam então a notícia de que a Lufthansa providenciaria voucher para pernoite em 

hotel na cidade de Veneza. Novos bilhetes aéreos foram emitidos.

 Contudo, mais uma vez não conseguiram embarcar, dado o 

overbooking. Não constavam na lista de passageiros da TAM. Mais uma vez foram 

emitidos vouchers para pernoite, com direito a refeições até o dia 24.10.14. Em face dos 

transtornos foram obrigados a arcar com despesas de locomoção. Pugnaram pela 

condenação das rés ao pagamento de danos materiais de R$ 4.284,33 e morais de R$ 

120.000,00. 

Sentenciou-se o feito nos seguintes termos: “A ocorrência do 

cancelamento, overbooking e de atraso no retorno ao país são fatos incontroversos. Sendo 

assim, cabe a indenização dos passageiros, em razão do desconforto da permanência em 

aeroportos aguardando por horas numa sala de espera, além da alteração em sua 

programação de viagem, sendo obrigados a se deslocar para outro país a fim de fazer 

conexões, tendo permanecido em Londres por 4 dias contra a sua vontade atrasando os 

compromissos que tinham no local de destino ... E, em que pese a corré Lufthansa busque 

a elisão de sua responsabilidade com fundamento no caso fortuito, uma vez que o voo 

Veneza para São Paulo teria sido cancelado em razão de "greve de seus pilotos", de rigor 

reconhecer que tal argumento não lhe socorre na medida em que previsível dentro de sua 

atividade fim, de modo a não poder ser considerado como força maior, aplicando-se, no 

caso, a teoria do risco, notadamente se considerarmos que nenhuma greve é deflagrada 

sem prévia negociação de salários entre patrões e empregados ... Em relação à corré 

TAM, está alega culpa exclusiva de terceiro, qual seja a corré Lufthansa pos todos os 

fatos narrados na inicial e, consequentemente, por eventual reparação de danos 

decorrentes, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, contudo, 

tem-se que justamente em razão da aplicação das normas consumeristas, tem-se que as rés 

são solidarimente responsáveis, visto que os bilhetes foram comprados junto à corré TAM, 

a qual utilizou-se da corré Lufthansa para a operacionalização de trechos da viagem em 

que não opera diretamente, como se verifica do documentos de fls. 34/38. Destarte, a 

responsabilidade das rés é objetiva, portanto, independe de culpa e solidaria, em razão da 
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normas aplicáveis ... E, no que se refere aos gastos com transporte e demais despesas não 

previstas originalmente, no período acrescido ao roteiro, seus valores foram 

demonstrados documentalmente e o seu ressarcimento merece acolhida, todavia, não no 

montante pleiteado, visto que aqueles constantes dos documentos de fls. 58/59 referem-se 

ao período em que os autores estiveram no cruzeiro. Da mesma forma há dentre os 

documentos juntados, alguns que não representam qualquer gasto como aqueles de fls. 

48/49, além de outros que não guardam qualquer relação com o cancelamento do voo e o 

atraso no retorno ao Brasil, como os de fls. 51 e 52 que se referem a compras de itens de 

uso pessoal. Assim sendo, de rigor a condenação das rés no reembolso aos autores das 

quantias que efetivamente desembolsaram em razão do cancelamento do voo, relativa aos 

danos materiais suportados pelos mesmos, a qual deverá ser convertida em reais na data 

de cada desembolso e, a partir de então, atualizada monetariamente e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, estes a partir da data da citação, tudo a ser apurado em 

liquidação de sentença, uma vez que os autores, na tentativa de locupletamento ilícito, 

apresentaram documentos e valores que não condizem com o valor pleiteado ... 

considerando as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes (um 

qualificaram-se como 'engenheiro' , a outra como procuradora federal e as demais como 

filhas destes), a ausência de prejuízos materiais consideráveis, menor complexidade da 

causa e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza, temos por 

suficiente o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com 

atualização monetária desta decisão e juros de mora da citação ... Diante do exposto, 

portanto, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para condenar as rés, 

solidariamente, a restituir aos autores a quantia relativa aos danos materiais suportados 

pelos mesmos, a qual deverá ser convertida em reais na data de cada desembolso e, a 

partir de então, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 

estes a partir da data da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos da fundamentação supra, bem como, a pagar a cada um dos autores a quantia d e 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, totalizando R$ 

12.000,00 (doze mil reais), atualizada a partir desta data, com incidência de juros da 

mora de 1% ao mês, desde a citação. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no valor de 10% do total da condenação a cargo das rés” (fls. 206/212). 
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 Na sequência, o juízo a quo rejeitou embargos de declaração 

interpostos pela TAM (fls. 227).

Irresignadas, as partes apelaram. Os autores pugnaram pela 

majoração dos danos morais (fls. 230/233). Por sua vez, a Tam sustentou ausência de 

responsabilidade, visto que o cancelamento do voo se deu por culpa de terceiros diante da 

greve de pilotos. Aduziu que, no tocante ao overbooking, cabia à Lufthansa a emissão dos 

bilhetes com observância da disponibilidade de assentos. Não houve infringência ao art. 12 

da Resolução 141 da ANAC. Defendeu a impossibilidade de liquidação dos danos 

materiais em face do que prevê o art. 509 do NCPC. Insurgiu-se contra a ocorrência de 

danos morais e do valor fixado. Requereu condenação dos autores como litigantes de má-

fé.

As partes contrarrazoaram (fls. 270/275, 276/282 e 283/296).

O Ministério Público opinou pelo não provimento dos 

recursos (fls. 323/327).

É O RELATÓRIO. 

Os autores adquiriram passagens aéreas com destino à Itália, 

com conexão na Alemanha. Viram-se impossibilitados de retornar ao país pelo 

cancelamento do voo em decorrência da greve dos pilotos e posterior overbooking. Os 

fatos são incontroversos. 

Inquestionável a aliança entre as companhias aéreas para 

realização dos voos e respectivas conexões. Evidenciada a cadeia de consumo, dá-se a 

responsabilidade solidária, assegurando ao consumidor o direito de se voltar contra todos 

que lhe causaram dano, conforme os arts 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 34 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, afasta-se a responsabilidade exclusiva da Lufthansa quanto 

à emissão dos bilhetes que geraram o overbooking.
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O defeito na prestação do serviço é inequívoco. A obrigação 

indenizatória não se exclui. Os pilotos da corré não são considerados terceiros, mas sim 

prepostos. O exercício de greve é direito dos trabalhadores, não estranho à atividade 

empresarial e inerente ao risco da atividade. Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça 

e esta Corte assim se pronunciaram: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CANCELAMENTO DE VOO 

INTERNACIONAL. GREVE DE FUNCIONÁRIOS DE 

COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIROS MENORES SEM 

ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 

7/STJ). 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito 

desta Corte, o valor da indenização por danos morais só 

pode ser alterado na instância especial quando 

manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica 

na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 156.386/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. 

Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.14).

DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - GREVE DE 

PILOTOS - Pretensão dos autores de reformar a r.sentença 

que julgou improcedente pedido de indenização por dano 

moral em função do cancelamento de voos - Cabimento 

parcial - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (art. 

14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus que lhe cabia 

de demonstrar a regularidade dos serviços prestados - 

Existência de defeito na prestação do serviço que é evidente 

no caso em exame, uma vez que o contratado sequer foi 

prestado - Pilotos da ré, seus funcionários, que não podem 

ser tidos como terceiros estranhos à prestação do serviço, 
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tampouco pode a greve dos trabalhadores ser tida como 

fortuito externo - Dano moral que fica evidente pela quebra 

da legítima expectativa dos autores em relação à sua viagem 

de férias, com a necessidade de aquisição de novos bilhetes, 

sem as mesmas comodidades dos anteriores, com 

readequação parcial da programação, e pelo descaso com os 

passageiros, que tiveram de, por sua conta, encontrar 

alternativas para o serviço não prestado pela ré - 

Indenização fixada em R$5.000,00 para cada um dos autores 

- Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(Apel. 1008221-42.2015.8.26.0482, Relator(a): Ana de Lourdes 

Coutinho Silva da Fonseca; Comarca: Presidente Prudente; Órgão 

julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

05/12/2016; Data de registro: 05/12/2016).

Responsabilidade civil - Transporte aéreo -  Indenização por 

danos materiais e morais - Procedência - Cancelamento de 

voo -  Greve de pilotos - Falha na prestação de serviço 

configurada -  Demandante que faz jus à reparação dos 

danos materiais e morais e postulada -  Montante dos danos 

morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser 

mantido - Recurso da ré improvido. (Apel. 

1057469-56.2015.8.26.0100, Relator(a): Thiago de Siqueira; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 14/03/2016; Data de registro: 14/03/2016).

A situação vivenciada pelos autores extrapolou o mero 

aborrecimento. Tratou-se de verdadeiro infortúnio, passível de recomposição. 

Permaneceram no exterior quatro dias além do previsto. O dano moral é inerente ao fato 

(in re ipsa). Prescinde de comprovação. Os autores se viram impedidos de regressar ao 

país. Segundo leciona Clayton Reis, o “... dano moral é o mal infringido à intimidade da 

vítima, que altera de forma substancial o seu equilíbrio psíquico” (Os Novos Rumos da 

Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 60). 
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Já na lição de Sergio Cavalieri Filho “... hoje o dano moral 

não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens 

personalíssimos os complexos de ordem ética, razão pela qual revela-se mais apropriado 

chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78). 

A verba a que fazem jus não tem como objetivo o 

enriquecimento. Ao mesmo tempo se reveste do caráter punitivo e desestimulador, visando 

à que as rés não reincidam na conduta. Sobre a quantificação do valor, julgado pretérito 

assim orienta:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA 

FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA

1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado 

em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade 

da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e 

a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, 

consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2.  No 

caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).

Nesse sentir, passível a majoração de R$ 3.000,00 para cada 

autor (são quatro da mesma família) fixado pelo julgador originário para R$ 5.000,00, 

quantia consonante aos princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade. 
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No tocante aos danos materiais, possível a apuração mediante 

liquidação de sentença, na medida em que a disciplina aplicável ao caso é aquela contida 

na lei processual vigente à época da publicação da sentença (8.2.16 - fls. 216), data 

pretérita à vigência da nova norma processual (18.3.16). 

Por fim, em razão do que se decide, dá-se por prejudicada a 

litigância de má-fé pleiteada pela ré nas contrarrazões. 

Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso dos autores para MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 

para cada um e NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré. Deixo de fixar a verba honorária 

recursal (art. 85, § 11º, do CPC) em razão do Enunciado Administrativo nº 7 do STJ.

TAVARES DE ALMEIDA

                         RELATOR


		2017-06-19T18:50:34+0000
	Not specified




