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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
4005954-18.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes TAM - LINHAS 
AÉREAS S/A e LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados MARIA 
ANGELICA MARIANO, VICTORIA MARIANO FORDELLONE, LIVIA MARIANO 
FORDELLONE e PAULO FERNANDO FORDELLONE.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos das rés. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO PAZINE 
NETO (Presidente) e SERGIO GOMES.

São Paulo, 24 de maio de 2016

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto nº 9359

Recurso: Apelação nº 4005954-18.2013.8.26.0223

Comarca: Guarujá

Recorrente: Lufthansa  Deutsche Lufthansa AG e TAM  Linhas Aéreas S/A

Recorrido (a): Paulo Fernando Fordellone, Maria Angélica Mariano, Victoria Mariano 

Fordellone e Lívia Mariano Fordellone

Juiz (a): Marcelo Machado da Silva

Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Atraso 

no voo. Perda da conexão. Embarque somente no dia seguinte. 

Alegação que o atraso ocorreu por motivos técnicos. Descabimento. 

Danos morais configurados. Verba indenizatória reduzida. 

Inaplicabilidade da limitação indenizatória prevista na Convenção de 

Montreal. Honorários advocatícios em valor moderadamente 

arbitrado. Sentença parcialmente reformada. Recursos das rés 

parcialmente providos.

  Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de 

fls.152/156, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido 

em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Paulo Fernando Fordellone, 

Maria Angélica Mariano, Victoria Mariano Fordellone e Lívia Mariano Fordellone contra 

Lufthansa  Deutsche Lufthansa AG e TAM  Linhas Aéreas S/A para condenar as rés, 

solidariamente, ao pagamento, em favor dos autores, da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais) para cada um, a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser atualizado 

monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença, considerando 
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que a valoração dos danos e da indenização tomou por base critérios atuais. Tendo as rés 

sucumbindo na maior parte do pedido, foram condenadas a arcar, solidariamente, com as custas, 

despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, atualizado até o efetivo pagamento.

Inconformadas, apelam as rés.

Sustenta a ré Lufthansa que os supostos transtornos ocorreram em 

razão da necessidade de força maior, visto que a aeronave sofreu acidente com pássaros, o que a 

obrigou a adiar o voo para uma checagem geral e eventualmente realizar os devidos reparos, por 

motivos de segurança. Ressalta que quando há força maior e fato imprevisível, como no caso dos 

autos, não há que se falar em indenização, pois o principal interesse é a segurança dos 

passageiros. Destaca que os apelados afirmaram que receberam assistência até o próximo voo. 

Afirma que não houve falha na prestação dos serviços. Afirma que não existiu descaso ou outra 

conduta irregular capaz de ensejar reparação a título de danos morais, os quais não restaram 

caracterizados. Caso não seja este o entendimento, requer a redução da verba indenizatória e a 

aplicação da Convenção de Montreal para limitar a indenização a 332 DES (Direitos Especiais 

de Saque). Pleiteia a redução das verbas dos ônus sucumbenciais. Pugna pelo provimento do 

recurso (fls.159/170).

A ré Tam apelou afirmando que o pleito autoral não tem o condão de 

gerar danos morais, eis que o alegado trata-se de mero aborrecimento da vida cotidiana, e não 

está apto a violar os direitos da personalidade do indivíduo, sendo ainda exorbitante o valor 

arbitrado a esse título. Afirma que não há provas dos alegados danos morais. Pleiteia o 

afastamento integral da condenação ou a redução do valor arbitrado (fls. 173/184).

Recursos tempestivos e preparados (fls.171/172 e 204).

Os autores apresentaram contrarrazões (fls. 205/217 e 218/228).

 

É o Relatório.
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Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais.

Os autores afirmaram em síntese na inicial que adquiriram, da corré 

Tam, passagens aéreas para viagens em três trechos: Guarulhos/Londres, Barcelona/Frankfurt, e 

Frankfurt/Guarulhos. Ocorre que, no segundo trecho, Barcelona/Frankfurt, operado pela corré 

Deutsche Lufthansa AG, houve atraso excessivo no voo, acarretando transtornos e humilhações 

diversas, especialmente a perda do voo do terceiro trecho entre Frankfurt e Guarulhos. 

Afirmaram que o voo do segundo trecho estava programado para decolar às 16:05hrs do 

aeroporto de Barcelona, mas a decolagem só ocorreu por volta de 21:56hrs.. Tamanho atraso na 

saída ocasionou, por consequência, atraso na chegada ao aeroporto de Frankfurt, o que só 

ocorreu por volta de 23:38hrs. Com a chegada à Frankfurt apenas às 23:38hrs., perderam o voo 

com destino ao Brasil, que partiu de Frankfurt às 22 horas, como programado. Mencionaram que 

a corré os acomodou em um hotel em Frankfurt, entretanto, todas as malas ficaram retidas no 

aeroporto, o que também trouxe sérios constrangimentos, pois foram acomodados no hotel 

apenas  com a roupa do corpo. Conforme as informações dos prepostos da Lufthansa, os autores 

seriam acomodados em voos regulares no dia seguinte, a partir das sete horas da manhã. Não 

obstante, ao retornarem ao aeroporto foram informados que o embarque só ocorreria às 22 horas 

do mesmo dia, em um voo da empresa Lufthansa, exceto com relação à coautora Victória, que 

retornaria em um voo da empresa TAM, nos mesmos horários. Dificultando ainda mais as 

condições dos autores, a diária do hotel se encerrou ao meio dia, o que os obrigou a permanecer 

desde este horário, até o momento do embarque, 22 horas, nas dependências do aeroporto. A 

corré Lufthansa forneceu aos autores, para alimentação, apenas 20 euros por pessoa. Pediram a 

condenação das rés ao ressarcimento do valor gasto com alimentação, pelo dobro, e ao 

pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. juiz deve ser 

parcialmente reformada. 

Restou demonstrado nos autos que os autores adquiriram da corré Tam, 

passagens aéreas para viagens em três trechos: Guarulhos/Londres, Barcelona/Frankfurt, e 

Frankfurt/Guarulhos. Porém, o segundo voo atrasou e eles perderam a conexão e partiram para o 

Brasil somente na noite do dia seguinte.
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Inegável que houve falha na prestação de serviço por parte da 

companhia aérea e ela, como responsável por prestação de serviços de transporte, possui 

responsabilidade, pelos danos sofridos por seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo 

responder independentemente de culpa pelos danos causados, em conformidade com o artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.

A alegação de excludente de responsabilidade, arguida pela Lufthansa, 

em decorrência de problemas com pássaros que colidiram com a aeronave não comporta 

acolhimento, pois não apresenta grau de imprevisibilidade suficiente e representa risco inerente 

ao exercício da atividade aérea. Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE 

AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DO VÔO 675, COM 

DESTINO A ROMA. ADIAMENTO DE VIAGEM. SUCÇÃO DE 

URUBU PELA TURBINA DE AVIÃO.  CASO FORTUITO NÃO 

CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. PEDIDOS DA 

INICIAL JULGADOS PROCEDENTES.

1. A previsibilidade da ocorrência usual da sucção de pássaros pela 

turbina de aeronave no Brasil desautoriza o reconhecimento da 

excludente de responsabilidade do caso fortuito, conforme decidiu a 

Terceira Turma desta Corte Superior por ocasião do julgamento do 

REsp n.º 401.397/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 09/09/2002, 

referente ao mesmo acidente de consumo.

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

(AgRg no REsp 1317768/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
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SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 

07/05/2015)

“Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo. Atraso em 

vôo c/c adiamento de viagem. Responsabilidade Civil. Hipóteses de 

exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior. Pássaros. Sucção pela 

turbina de avião.

- A responsabilização do transportador aéreo pelos danos causados a 

passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem programada, 

ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de 

responsabilidade civil.

- As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo tragamento de 

urubus, constituem-se em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se 

pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso fortuito.

- É dever de toda companhia aérea não só transportar o passageiro 

como levá-lo incólume ao destino. Se a aeronave é avariada pela 

sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o maquinário revisto 

e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras 

companhias. O atraso por si só decorrente desta operação impõe a 

responsabilização da empresa aérea, nos termos da atividade de risco 

que oferece”.

(REsp 401.397/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/06/2002, DJ 09/09/2002, p. 226)

Este E. Tribunal não decidiu de modo diverso:

“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO. 

Pleito indenizatório por danos morais. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA.

1- TRANSPORTE AÉREO. FALHA DE SERVIÇO. Evidenciada a 

relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 

Inversão do ônus da prova. Necessidade da companhia aérea 
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comprovar que não ocorreu o cancelamento. Precedentes.

2-CANCELAMENTO DE VOO - Caso fortuito não caracterizado. 

Problemas técnicos e aeroportuários são de notório conhecimento dos 

operadores do ramo. Risco da atividade. Excludente de 

responsabilidade afastada. Precedentes.

4-DANOS MORAIS. Abalo moral passível de compensação. 

Transtornos causados pelo cancelamento do voo que impediram a 

fruição do objetivo principal da viagem e causaram desgastes ao 

autor. Precedentes.

5-MONTANTE INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS - Manutenção da 

importância de R$ 12.400,00, quantia que não destoa da que 

comumente aplica este eg. Tribunal de Justiça. Precedentes.

6-PUBLICIDADE DA SENTENÇA. Descabimento. Os danos causados 

ao autor não escaparam de sua esfera pessoal. Ausência de 

repercussão pública. SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu 

desprovido. Recurso do autor desprovido.” (Apelação nº 0206870-

93.2008.8.26.0100, Relator(a): SSERGIO GOMES, 37ª Câmara de 

Direito Privado, j. em 18/06/2013)  

Os autores passaram por situações, consistentes no atraso do voo e no 

fato de terem partido ao seu destino somente no dia seguinte, que causaram a eles danos de 

ordem moral. 

Aliás, o atraso extrapolou a razoabilidade, vez que gerou em torno de 

24 horas após a perda do voo. 

Sobre o tema, já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça: 

 “(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO QUE GEROU A PERDA 

DE CONEXÃO - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - 

Falha na prestação de serviços de transporte aéreo Responsabilidade 

objetiva da ré apelada - Chegada ao destino com um dia de atraso - 



        PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  SÃO PAULO 

   37.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

4005954-18.2013.8.26.0223 - ERPM 8

Fato que decorre de sua atividade de risco - Inocorrência de caso 

fortuito ou força maior - Dano moral presumido Valor da indenização 

por danos morais fixado em R$ 8.000,00 - - RECURSO PROVIDO.” 

(Relator(a): SÉRGIO SHIMURA; Comarca: Bragança Paulista; Órgão 

julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

11/11/2015; Data de registro: 13/11/2015)

“INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil Danos moral e material 

Transporte Aéreo - Perda de voo de conexão em decorrência de atraso 

da saída da aeronave em decorrência de alterações climáticas - 

Responsabilidade da empresa aérea de recolocar o passageiro em voo 

próximo e de prestar toda a assistência necessária em decorrência do 

contratempo - Fatos que não restaram demonstrados pela ré - 

Necessidade do autor em adquirir novas passagens para chegar ao 

destino - Prejuízo material que deverá ser ressarcido - 

Descumprimento contratual - Indenização por danos materiais e 

morais devida - Valor reparatório a título de danos morais fixado com 

base em critério de razoabilidade e atento à orientação do colegiado - 

Litigância de má-fé inocorrente - Recurso não provido, com 

observação.” (Apelação nº 0007738-10.2011.8.26.0566, Relator(a): 

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito 

Privado, j.em  08/05/2013)   

“Ação de indenização por danos morais e materiais  Atraso de 2 

horas em voo internacional de Miami para Bogotá, ocasionando a 

perda do voo de conexão em Bogotá e retorno ao Brasil no dia 

seguinte à data prevista - Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Prestação de serviços inadequada importando em 

responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC)- 

Informação inadequada prestada pelo companhia aérea que mesmo 

diante do atraso do voo de Miami/Bogotá o voo de conexão em Bogotá 

aguardaria a sua chegada - Perda do voo de conexão, sendo obrigado 
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a permanecer em Bogotá por mais 24 horas, sem sua bagagem com 

bens pessoais.

Dano moral que se opera in re ipsa, ou seja, se comprova por força do 

próprio fato lesivo Sentença mantida. Recurso negado. Danos morais - 

Valor da indenização (R$ 10.000,00) arbitrada em consonância com os 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida - 

Recurso negado.

 Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal - Incidência do 

art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo Recurso negado.” (Apelação nº 0207060-85.2010.8.26.0100, 

Relator(a): FRANCISCO GIAQUINTO, Órgão julgador: 13ª Câmara 

de Direito Privado, j.em  03/10/2012)   

Destarte, justificado o cabimento da indenização pelo dano moral 

causado e o nexo etiológico entre aquele e a conduta das apelantes, resta analisar o valor fixado.

Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização, 

pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a 

gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.

A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, 

enfatizou o STJ:

“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 

indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva 

operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, 

ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à 

situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso” (REsp 

171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
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QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).

Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar 

a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a 

ilustre Ministra ELIANA CALMON:

“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de 

atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor 

da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp 

604801 / RS, j. em 23/03/2004)

A importância relativa ao dano moral fixada pelo Juízo a quo, no valor 

de R$ 18.000,00 para cada autor, revela-se exorbitante com os parâmetros acima e deve ser 

reduzida para R$ 10.000,00 para cada um, valor este a ser pago solidariamente pelas rés. 

Referido valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros na forma estabelecida na 

sentença, já que, nesse ponto, não foi interposto recurso.

Cabe ainda ressaltar que não há se falar na limitação da verba 

indenizatória a 332 DES conforme previsto na Convenção de Montreal, haja vista que devem 

prevalecer as normas do CDC e CC quando estas foram conflitantes com as disposições daquela. 

Necessário afastamento da indenização tarifada. Neste sentido o entendimento deste E. Tribunal:

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional de 

passageiros. Atraso de voo. Cerceamento de defesa não caracterizado. 

Convenção de Varsóvia/Montreal e Código Brasileiro de Aeronáutica 

conflitantes com o Código de Defesa do Consumidor, que prevalece em 

detrimento dos primeiros, segundo entendimento firmado no STF e 

STJ, para o fim de regrar a responsabilidade do transportador aéreo 

(cujas normas são de ordem pública e de interesse social), se o evento 

se deu em sua vigência, afastada a indenização tarifada e a 

necessidade de prova de culpa Teoria do risco profissional. A 

ocorrência de problemas climáticos no aeroporto de Nova Iorque 

(nevasca que impôs falta de teto) não constitui caso fortuito ou força 
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maior, porque é fator interno à atividade da transportadora, isto é, não 

alheio à atividade por ela exercida Inteligência do CDC, art. 14, §3º 

No caso concreto, aliás, a transportadora nem mesmo realocou a 

demandante no primeiro voo posterior à reabertura do aeroporto; ela 

só logrou embarcar dois dias após a data da passagem originalmente 

adquirida. Quantum indenitário arbitrado em R$ 8.000,00, afora juros 

e correção monetária, em atenção aos vetores que orientam a matéria. 

Apelo parcialmente provido (Apelação nº 0000323-06.2011.8.26.0362, 

22ª Câmara de Direito Privado, Relator FERNANDES LOBO, j. em. 

11.12.2014).”

De igual modo, o percentual arbitrado a título de honorários 

advocatícios (15 % do valor da condenação) deve ser mantido.

No caso concreto, os honorários advocatícios foram arbitrados nos 

termos do que reza o art. 20, §3º, do Código de Processo Civil/1973:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 

despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba 

honorária será devida, também, nos casos em que o advogado 

funcionar em causa própria. 

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento 

(10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da 

condenação, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; 

b) o lugar de prestação do serviço; 

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Por conseguinte, considerando-se a natureza da causa, o trabalho 

realizado pelo patrono da autora, e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades, de 

rigor a manutenção do valor arbitrado. Mencionada quantia é consentânea com as peculiaridades 
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do caso e com o disposto no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil/1973.

A decisão recorrida foi disponibilizada em 03.12.2015 (fls. 157), ou 

seja, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que o recurso deve ser julgado 

pelos parâmetros nele previstos. O enunciado administrativo nº 2, do C. Superior Tribunal de 

Justiça, enfatiza: 

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça”.

Destarte, os recursos de apelação das rés devem ser parcialmente 

providos para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, para 

cada um dos autores, valor este a ser pago solidariamente pelas rés. Referido valor deve ser 

corrigido monetariamente e com juros desde a data da sentença. No mais, a r. sentença apelada 

deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados, inclusive no 

tocante ao percentual dos honorários advocatícios. 

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o 

julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. 

Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas 

partes.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos 

das rés.

  Pedro Kodama

        Relator

(Assinatura digital)
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