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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007360-20.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado LUIZ NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao 
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto 
da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente sem voto), COUTINHO DE ARRUDA E 
JOVINO DE SYLOS.

São Paulo, 10 de outubro de 2017.

DANIELA MENEGATTI MILANO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1007360-20.2015.8.26.0009

Apelante: TAM - Linhas Aéreas S/A 
Apelado: Luiz Neves de Oliveira Junior 
Interessado: Societe Air France - Air France

Comarca: São Paulo– Foro Regional de Vila Prudente – 1ª Vara Cível
Juíza de Primeira Instância: Fabiana Pereira Ragazzi

Voto nº 1505

APELAÇÃO CÍVEL  Transporte aéreo  Ação de 
indenização por danos morais cumulada com repetição 
de indébito  Cancelamento de voo adquirido junto à 
Air France em função de greve de funcionários  
Realocação do passageiro para voos da TAM Linhas 
Aéreas e de outras companhias aéreas  Extravio de 
bagagem  Danos materiais e morais configurados  
Preliminar de ilegitimidade passiva da TAM Linhas 
Aéreas afastada - Responsabilidade objetiva do 
fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 
do Consumidor - Responsabilidade solidária das 
companhias aéreas nos termos dos artigos 20 e 25, § 1º 
do Código de Defesa do Consumidor  Danos morais 
fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)  Valor que se 
mostra adequado em face do caso concreto  Danos 
materiais fixados em R$ 14.410,00 (catorze mil 
quatrocentos e dez reais)  Valor que supera os gastos 
comprovadamente realizados pelo passageiro em função 
do extravio de bagagem  Aplicação da Convenção de 
Montreal conforme entendimento do E. Supremo 
Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE nº 
636.331 e do ARE nº 766.618, ocorrido em 25/05/2017, 
cujo acórdão ainda não foi publicado  Limitação dos 
montantes indenizatórios prevista no artigo 22(2) da 
Convenção que se restringe aos danos materiais sofridos 
pelo passageiro  Responsabilidade solidária das 
companhias aéreas nos termos dos artigos 39 a 41 da 
Convenção de Montreal  Recurso interposto pela TAM 
Linhas Aéreas que aproveita à Air France, conforme 
artigos 117 e 1.005 do Código de Processo Civil  
Sentença reformada em parte  Recurso provido para 
reduzir os montantes indenizatórios a título de 
reparação de danos materiais.
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Trata-se de recurso de apelação interposto pela 

ré TAM contra a r. sentença de fls. 203/212, cujo relatório transcrevo:

“Luiz Neves de Oliveira Júnior, qualificado nos autos, ajuizou 

ação de indenização por danos materiais e morais em face de 

Société Air France e Tam Linhas Aéreas S.A., igualmente 

qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que em virtude do 

seu trabalho realizou a compra de uma passagem aérea da 

empresa ré Société Air France com destino final para Inglaterra. 

Ocorre que, na véspera da viagem e por conta de uma greve de 

pilotos, seu voo foi cancelado sendo posteriormente reacomodado 

pela empresa Tam, segunda requerida, de maneira que sofreu 

diversos transtornos com as mudanças de itinerário. Como se não 

bastasse, foi surpreendido com a notícia que sua mala havia sido 

extraviada, surtindo-lhe inúmeros prejuízos. Assim, tecendo 

considerações acerca dos danos morais e materiais sofridos, 

requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por 

danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais); bem como, em danos materiais no importe de R$ 17.355,16 

(dezessete mil, trezentos e cinquenta e cinco mil [reais] e dezesseis 

centavos) e outros que possam ser apurados ou suportados no 

decorrer desta ação, mediante comprovante de gasto. Requereu, 

ainda, a inversão do ônus da prova em favor do autor. Pleiteia, 

ainda, a condenação das partes rés ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

A petição inicial, além do valor atribuído à causa, veio 

acompanhada de documentos.

Citada, a requerida Société Air France ofertou contestação ao 

longo da qual defendeu que o cancelamento do voo do Autor se 

deu por fato de terceiro, decorrente do movimento grevista dos 

pilotos de aeronaves em Paris, bem como, de que não houve a 
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comprovação de qualquer dano por parte do requerente, até 

porque desacompanhada a sua pretensão de prova dos gastos 

mediante documento fiscal. Aduziu, ainda, a inexistência de danos 

morais sofridos pelo autor por se tratar o caso dos autos de mero 

descumprimento contratual, o que, por si só não constitui dano 

moral. Subsidiariamente, aguarda pelo arbitramento de 

indenização a título de dano moral de forma proporcional. 

Postula, pois pela improcedência do pedido. Juntou documentos.

Citada, a requerida Tam Linhas Aéreas S/A também ofertou 

contestação, alegando em preliminar sua ilegitimidade passiva 

para figurar na lide, observado que o cancelamento narrado na 

Inicial ocorreu por culpa da Air France e o extravio de bagagem 

por conta da empresa Brussels Airlines. Sendo assim, os fatos 

narrados não dizem a respeito do serviço prestado pela 

companhia ré, de modo, a inexistir situações passíveis de danos 

morais e materiais ocasionados pela ré, levando assim a culpa 

exclusiva da Air France. No mérito, aguarda ainda a 

improcedência da pretensão uma vez que ausente nos autos prova 

da ação ou omissão a dar azo aos danos de ordem material e 

moral que o autor aduz ter experimentado, bem ainda a aplicação 

dos termos da Convenção de Montreal e de que não houve a 

contratação de seguro a justificar o pleito de indenização a título 

de danos materiais no valor reclamado. Que os fatos narrados nos 

autos não são causas aptas a dar ensejo a indenização no aspecto 

moral e que caso arbitrada indenização que a correção monetária 

e os juros incidam a partir da data de seu arbitramento. Assim 

postula pela improcedência do pedido, bem como, a produção de 

todas as provas admitidas em direito, além da condenação da 

parte autora nos consectários sucumbenciais.

Houve réplica.

Instadas as partes a especificarem provas, postulou a ré Tam pelo 
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julgamento antecipado da lide, ao passo que as demais partes 

quedaram-se.”

A ação foi julgada parcialmente procedente 

conforme dispositivo que transcrevo:

“Diante do todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida por Luiz Neves De Oliveira Júnior em face 

de Société Air France e Tam Linhas Aéreas S.A., com o fim de 

condenar a parte ré, solidariamente:

a) ao pagamento de R$ 14.410,00 (Quatorze mil quatrocentos e 

dez reais) a título de danos materiais corrigidos monetariamente 

desde o ajuizamento da ação, bem ainda de juros legais desde a 

citação;

b) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente a partir da presente data 

acrescidos de juros legais desde a citação, tudo a incidir até a 

data do efetivo pagamento.

Em consequência, julgo o mérito da ação com fundamento no art. 

487, I do CPC.

À vista do principio da causalidade, mínima a sucumbência da 

parte autora, a parte ré deverá, ainda, de forma solidária, arcar 

com as custas e despesas processuais em favor da parte autora, 

bem ainda honorários advocatícios do patrono da parte 

requerente os quais arbitro em 20% sobre o valor total da 

condenação.”

Além disso, a r. sentença reconheceu a 

legitimidade passiva da corré TAM Linhas Aéreas nos termos do artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante sustenta, preliminarmente, que não 
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tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda vez que os 

transtornos sofridos pelo apelado foram causados pelas empresas 

Société Air France e Brussels Airlines. No mérito, alega que a Société 

Air France cancelou o voo do apelado, caracterizando-se a sua culpa 

exclusiva nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa 

do Consumidor. Afirma que após o cancelamento do voo o apelado teve 

a possibilidade de escolher entre as alternativas previstas no artigo 8º da 

Resolução nº 141/2010 da ANAC. Aduz que as relações jurídicas 

relativas ao transporte aéreo doméstico são regulamentadas pelo artigo 

215 da Lei nº 7.565.1986, o Código Brasileiro de Aeronáutica. Alega 

que o apelado não contratou o seguro de sua bagagem conforme 

disciplinado neste Código. Argumenta que nos termos do artigo 178 da 

Constituição Federal deve ser aplicada ao caso a Convenção de 

Varsóvia, complementada pela Convenção de Montreal. Requer a 

aplicação do artigo 22 da Convenção de Montreal, que limita sua 

responsabilidade por danos relativos ao atraso de entrega de bagagem a 

1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque. Sustenta que a Convenção de 

Montreal, enquanto legislação especial aplicável ao caso, prevalece 

sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei geral. Discorre 

sobre a forma de cálculo da indenização prevista na Convenção de 

Montreal. Aduz que o contrato de prestação de serviço aéreo ao qual o 

apelado aderiu limita a sua responsabilidade referente ao transporte de 

bagagem. Argumenta que não deve indenizar o apelado por dano 

material vez que os bens adquiridos passaram a integrar seu patrimônio, 

de forma que sua indenização configuraria enriquecimento ilícito. 

Afirma que não agiu com culpa e não se configurou o nexo causal. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1007360-20.2015.8.26.0009 -Voto nº 1505 7

Aduz que é exorbitante sua condenação no pagamento de indenização a 

título de dano material no montante de R$ 14.410,00 (catorze mil 

quatrocentos e dez reais) e a título de dano moral no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que o atraso na entrega da bagagem 

foi ínfimo e que o apelado experimentou mero aborrecimento. Pleiteia a 

extinção do processo sem resolução do mérito com relação a si, 

reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva nos termos do artigo 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a 

reforma integral da r. sentença para que a demanda seja julgada 

improcedente. Ainda subsidiariamente, pede a redução de sua 

condenação no pagamento de indenização por dano moral nos termos 

do artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se 

pela extensão do dano. Requer o recebimento do recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo.

Recurso tempestivo, regularmente processado 

e custas processuais recolhidas. O apelado apresentou contrarrazões 

requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 261/276).

A corré Société Air France não recorreu da r. 

sentença e manifestou-se nos autos requerendo a juntada de 

comprovante de depósito no valor de R$ 14.728,63 (catorze mil 

setecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), referente ao 

pagamento de sua parcela da condenação solidária com a corré TAM 

Linhas Aéreas (fls. 215/218).

O autor, ora apelado, requereu o levantamento 

deste valor (fl. 255), que foi deferido e liberado (fl. 256).
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É o relatório.

Inicialmente, observo que os efeitos 

devolutivo e suspensivo pleiteados pela apelante operam por força de 

lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a 

apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 

Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo Código, a 

apelação tem efeito suspensivo, visto que o caso não se subsume a 

nenhuma das hipóteses do § 1º do mesmo dispositivo legal.

Ainda preliminarmente, afasto a alegação de 

ilegitimidade passiva da apelante. Conforme documentos juntados aos 

autos, a apelante realizou o transporte aéreo do apelado de São Paulo 

para Buenos Aires (fls. 29/32), tendo ocorrido o extravio de bagagem 

do apelado após o check-in com a apelante (fls. 33/35), de sorte que a 

apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mais, afasto o fundamento legal da r. 

sentença de reconhecimento da legitimidade passiva da apelante nos 

termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, vez que este 

dispositivo legal trata de responsabilidade solidária no fornecimento de 

produtos, e não de serviços. Trata-se no caso de legitimidade com base 

nos artigos 20 e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, relativos 

à prestação de serviços.

No mérito, o recurso merece prosperar em 

parte.

Conforme documentos juntados aos autos, tem-
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se que o apelado havia adquirido voo com o itinerário São Paulo - Paris 

- Birmingham junto à Société Air France (fls. 15/20), cujos funcionários 

entraram em greve. O apelado foi reacomodado em voos da apelante e 

de outras companhias aéreas, tendo realizado o trajeto São Paulo - 

Buenos Aires - Roma - Bruxelas - Birmingham para que pudesse chegar 

a seu destino final (fls. 29/32).

Os serviços de transporte no trecho São Paulo 

- Buenos Aires foram prestados ao apelado pela apelante, e após ter 

realizado check-in com esta empresa sua bagagem foi extraviada (fls. 

33/35), motivo pelo qual o apelado teve que adquirir diversos itens (fls. 

53/78). Segundo informado pelo apelado, a bagagem foi devolvida mais 

de 40 (quarenta) dias depois, quando já havia retornado ao Brasil.

A apelante alega que o extravio de bagagem 

foi causado pela Brussels Airlines. Todavia, embora a reclamação 

relativa ao extravio de bagagem tenha sido feita pelo apelado em 

formulário da Brussels Airlines (fl. 33), tal ocorreu porque o apelado 

apenas soube que a bagagem havia sido extraviada quando chegou a seu 

destino final, sendo que o último trecho de sua viagem foi percorrido 

com esta companhia.

Ainda, o apelado relata no mesmo documento 

que a última vez em que viu a bagagem foi quando realizou o check-in 

pela apelante no embarque de São Paulo para Buenos Aires. 

Cabia à apelante comprovar que o extravio de 

bagagem foi causado pela Brussels Airlines (ou até mesmo pela Alitalia, 

que transportou o apelado em outro trecho da viagem, conforme 
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documento de fl. 33). Entretanto, a apelante não se desincumbiu deste 

ônus probatório, devendo prevalecer o entendimento de que, enquanto 

integrante da cadeia de fornecimento dos serviços de transporte aéreo, a 

apelante é solidariamente responsável pelo ocorrido.

A apelante alega que a Société Air France 

cancelou o voo do apelado, caracterizando-se a sua culpa exclusiva nos 

termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor.

Observo que a Société Air France não recorreu 

da r. sentença nem a apelante argumentou que a ocorrência de greve 

configura caso de força maior.

Em primeiro lugar, a responsabilidade da 

apelante pelo extravio de bagagem é indiscutível, vez que este se deu 

após o check-in realizado com esta empresa. Em segundo lugar, a 

responsabilidade solidária da apelante pelos transtornos sofridos no 

início da viagem se configura em função do fato de que, como se disse, 

a apelante integrou a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos dos 

artigos 20 e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor, que dispõem:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 

consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 

constantes da oferta ou mensagem publicitária (...).

Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável 

pela causação do dano, todos responderão 
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solidariamente pela reparação prevista nesta e nas 

seções anteriores.”

Está evidente no caso que ambas as 

companhias aéreas integraram a cadeia de fornecimento do serviço de 

transporte aéreo, sendo que o serviço foi contratado com a Société Air 

France (fls. 15/20) e parcialmente prestado pela apelante (fls. 29/32).

Além disso, a apelante aduz que as relações 

jurídicas relativas ao transporte aéreo são regulamentadas pela Lei nº 

7.565/1986, o Código Brasileiro de Aeronáutica. A apelante se 

contradiz, ora afirmando que tal Código se aplica ao caso (fls. 226; 

244), ora afirmando que não se aplica (fl. 236).

Tal Código não é aplicável ao caso, vez que 

nos termos do seu artigo 215, caput, é regido pelo Código “todo 

transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino 

estejam situados em Território Nacional”. Não se trata no caso de 

transporte aéreo doméstico, mas internacional, sendo que o apelado 

realizava viagem de São Paulo para Birmingham.

Ainda, a apelante alega que o apelado não 

sofreu danos materiais ou morais. Afirma que não agiu com culpa, que 

o nexo causal não se configurou, que o apelado sofreu mero 

aborrecimento, e que não houve dano material porque os bens 

adquiridos pelo apelado passaram a integrar seu patrimônio.

Os danos materiais foram quantificados em R$ 
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14.410,00 (catorze mil quatrocentos e dez reais) e os danos morais 

fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que diz respeito ao dano moral, os 

transtornos sofridos pelo apelado ultrapassam o mero aborrecimento, 

sendo que teve que realizar um número de voos e conexões maior do 

que havia contratado, permanecendo em trânsito por um número de 

horas muito superior ao previsto, o que é extremamente exaustivo. O 

dano moral sofrido pelo apelado está caracterizado, sendo que o 

cancelamento de voo e o extravio de bagagem lhe geraram frustração e 

quebras de expectativa que superam o mero dissabor quotidiano. Assim, 

é devida indenização nos termos do artigo 5º, inciso X da Constituição 

Federal.

Em face das falhas no serviço prestado pela 

Société Air France e pela apelante, dos transtornos causados ao apelado, 

do grande número de conexões que teve que realizar, da demora na 

devolução de sua bagagem e da capacidade econômica das partes, 

reputo que a indenização por dano moral foi adequadamente fixada no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne o dano material sofrido pelo 

apelado, este se mostra evidente, na medida em que a demora para 

restituir sua bagagem implica a necessidade de adquirir novos itens para 

uso pessoal.

Entretanto, verifico que a grande maioria dos 

gastos dos quais o apelado pleiteia a restituição não foram 
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comprovadamente feitos em função do extravio de bagagem. Pelo 

contrário, são gastos com refeições diárias, despesas diárias com 

combustível (fls. 61, 62 e outras), aquisição de bebidas alcoólicas (fl. 

68, 71, 77), aquisição de presentes para crianças (fl. 55, 62 e 64) e para 

outras pessoas (fls. 78 e outras), gastos com hospedagem (fls. 64 e 

outras) e diversos outros itens cujo pagamento o apelado exigiu das 

companhias aéreas, o que foi provido no montante de R$ 14.410,00 

(catorze mil quatrocentos e dez reais).

Dentre os bens adquiridos pelo apelado, reputo 

que devem ser restituídos apenas os valores referentes à compra de 

roupas (fls. 54, 56, 58, 59, 64, 66, 73, 75), calçados (fls. 54), malas 

novas (fls. 63 e 74) e itens de higiene pessoal (fls. 55 e 67), que somam 

£ 831,72 (oitocentos e trinta e uma libras esterlinas e setenta e dois 

centavos) e € 239,61 (duzentos e trinta e nove euros e sessenta e um 

cêntimos).

O fato de que estes bens passaram a integrar o 

patrimônio do apelado é irrelevante, vez que o extravio da bagagem 

ensejou a necessidade de sua aquisição. Com relação a estes bens, a 

prestação de serviços deficitária pela apelante foi causa direta dos 

gastos realizados pelo apelado, de sorte que o nexo causal está 

configurado, ensejando a responsabilização objetiva da apelante nos 

termos dos artigos 6º, inciso VI e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil. Não há, portanto, que 

se falar em culpa.

Ademais, a apelante pleiteia a aplicação de 
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convenções internacionais que limitam quantitativamente sua 

responsabilização pelos danos sofridos em decorrência do extravio da 

bagagem.

Em recente julgamento conjunto do Recurso 

Extraordinário nº 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 

766.618, o E. Supremo Tribunal Federal determinou a prevalência da 

Convenção de Varsóvia, complementada pela Convenção Montreal, 

sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de extravio de 

bagagem e de prescrição de demandas relativas a transporte aéreo 

internacional de passageiros. Observo que o julgamento ocorreu em 

25/05/2017, tendo sido publicada a ata de julgamento em 05/06/2017, 

porém, não ocorreu ainda a publicação do acórdão. Apesar disso, este 

caso já será analisado com base nesse julgamento, mas sem o caráter de 

obrigatoriedade de decisões em recursos repetitivos.

No Recurso Extraordinário nº 636.331, 

apreciando-se o tema 210 da repercussão geral, fixou-se a seguinte 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.” (STF, RE no 

636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, j. 25/05/2017).

A Convenção de Montreal, incorporada ao 

ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 5.910/2006, é aplicável 
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a todo transporte internacional de pessoas, nos termos do seu artigo 

1(1), de sorte que se aplica ao caso.

Nos termos do artigo 19 da Convenção, o 

transportador é responsável pelo atraso no transporte aéreo de bagagem. 

Por sua vez, o artigo 22(2) limita a responsabilidade da transportadora 

aérea pelo atraso na entrega de bagagem a 1.000 (mil) Direitos 

Especiais de Saque por passageiro.

Acerca deste dispositivo legal, adoto a 

interpretação restritiva da Exma. Ministra Rosa Weber, expressa em seu 

voto-vista, segundo a qual a limitação imposta pelo artigo 22(2) se 

refere à indenização a título de reparação de danos materiais, mas não 

abarca os danos morais, que não são limitados pela Convenção.

Assim, a indenização a título de danos 

materiais deve ser limitada a 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque. 

Nos termos do artigo 23(1) da Convenção de Montreal, a conversão das 

somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará 

conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais de Saque na data 

da sentença. Assim, deve-se considerar para cálculo do limite do 

montante indenizatório o câmbio da data do arbitramento, isto é, do dia 

da publicação do acórdão.  Apenas a título de observação em 

13/07/2017 o valor de 01 DES equivalia a R$ 4,4599.

Conforme constatado anteriormente, foram 

comprovados danos materiais no montante de £ 831,72 (oitocentos e 

trinta e uma libras esterlinas e setenta e dois centavos) e € 239,61 
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(duzentos e trinta e nove euros e sessenta e um cêntimos), devendo o 

valor da indenização ser convertido para a moeda nacional e calculado 

com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos 

da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora a 

partir do evento danoso nos termos da Súmula no 54 do E. Superior 

Tribunal de Justiça.

Assim, determino que se apure em sede de 

liquidação de sentença se este valor é superior a 1.000 Direitos 

Especiais de Saque, calculados conforme o artigo 23 da Convenção de 

Montreal, considerando-se o câmbio da data da publicação do acórdão. 

Caso os danos comprovados sejam inferiores a este valor, este será o 

montante indenizatório. Caso os danos sejam superiores a este valor, 

aplique-se a limitação imposta pela Convenção de Montreal.

Ademais, observo que a aplicação da 

Convenção de Montreal ao caso reforça a responsabilidade solidária 

entre a Société Air France e a apelante. A Convenção disciplina de 

forma específica a hipótese de “Transporte Aéreo Realizado por Uma 

Pessoa Distinta do Transportador Contratual”, nos artigos 39 a 48, 

sendo que o apelado contratou o transporte com a Air France e este foi 

prestado pela TAM e por outras companhias aéreas.

Nos termos do artigo 40, tanto o transportador 

contratual quanto o transportador de fato se sujeitam à Convenção de 

Montreal. O artigo 41, itens 1 e 2, por sua vez, estabelecem a 

responsabilidade solidária do transportador contratual e do 

transportador de fato com relação aos respectivos atos e omissões. 
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Ainda, nos termos do artigo 45, a ação reparatória de danos pode ser 

ajuizada contra cada um dos transportadores individualmente ou contra 

ambos.

Noto ainda que as corrés Société Air France e 

TAM Linhas Aéreas foram litisconsortes passivas em Primeiro Grau 

nos termos do artigo 113, inciso I do Código de Processo Civil, 

havendo entre elas comunhão de obrigações relativamente à lide.

Tratando-se de obrigação solidária imputada a 

ambas as partes, o resultado do julgamento desta apelação aproveita à 

Société Air France, mesmo que apenas a TAM Linhas Aéreas tenha 

recorrido. Nos termos dos artigos 117 e 1.005 do Código de Processo 

Civil:

“Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em 

suas relações com a parte adversa, como litigantes 

distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em 

que os atos e as omissões de um não prejudicarão os 

outros, mas os poderão beneficiar.”

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos 

litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou 

opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o 

recurso interposto por um devedor aproveitará aos 

outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem 

comuns.”

Conquanto a apelante tenha buscado imputar 

culpa exclusiva à Société Air France pelos danos sofridos pelo apelado, 
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tem-se que as demais defesas são comuns à Société Air France e à 

apelante, sendo que aproveita a ambas em sua responsabilização 

solidária. Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior:

“No caso, por exemplo, de solidariedade passiva, o 

litisconsórcio é facultativo e nem sempre será unitário, 

bastando lembrar que cada demandado pode invocar 

defesa pessoal e distinta. Quando, porém, as defesas 

opostas ao credor forem comuns a todos os 

codemandados solidários, o recurso interposto por um 

deles a todos aproveitará (NCPC, art. 1.005, 

parágrafo único).” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I  

Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de 

Conhecimento e Procedimento Comum. 56ª edição. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017).

A D. Magistrada de Primeiro Grau permitiu o 

levantamento dos valores depositados pela Société Air France em juízo, 

reputando que estes eram incontroversos (fl. 256). Todavia, o valor das 

indenizações foi controvertido pela apelante, o que aproveita a Société 

Air France nos termos dos dispositivos legais supra. Assim, a Société 

Air France faz jus à devolução de eventuais valores que excederem o 

montante indenizatório, tal como reduzido por este acórdão.

Por fim, observo que a r. sentença condenou as 

companhias aéreas de forma solidária no pagamento das custas e 

despesas processuais e de honorários advocatícios no montante de 20% 

sobre o valor da condenação (fl. 212). Em vista do provimento parcial 

da apelação da TAM Linhas Aéreas, modifico a distribuição das verbas 
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sucumbenciais para condenar as corrés no pagamento de 60% (sessenta 

por cento) e o apelado de 40% (quarenta por cento) das custas e 

despesas processuais. Fixo honorários advocatícios em favor dos 

patronos das partes no montante de 10% do valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, vedada a 

compensação nos termos do artigo 85, § 14 do mesmo Código. As 

corrés são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos honorários 

advocatícios dos patronos do apelado.

Não é o caso de majorar honorários 

advocatícios em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11 do Código 

de Processo Civil, vez que os argumentos do apelado não prevaleceram 

em Segundo Grau.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

DANIELA MENEGATTI MILANO

                       Relatora
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