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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002149-79.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUFTHANSA 
- DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados LUCAS CERQUEIRA e PRISCILA 
AMARAL PERCHES CERQUEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO BATISTA 
VILHENA (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.

São Paulo, 22 de maio de 2017.

Afonso Bráz
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 22812 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO Nº 1002149-79.2016.8.26.0037
APELANTE: LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG
APELADOS: LUCAS CERQUEIRA E OUTRO
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ: HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo internacional. 
Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Greve 
dos funcionários da companhia aérea. Fato previsível que não 
exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação dos 
serviços da ré evidenciada. Comprovação do dano material pelos 
autores. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório que não 
comporta redução. Sentença mantida. RECURSO 
DESPROVIDO. 

A r. sentença de fls. 132/136, de relatório adotado, julgou procedente a 

ação de indenização por dano material e moral para condenar a ré ao pagamento de R$ 

13.714,65, como indenização pelo dano material, e R$ 8.000,00, como indenização pelo 

dano moral, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do 

ajuizamento da demanda. A ré foi condenada a arcar com as custas e despesas do processo, 

bem como com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Apela a ré às fls. 138/150, onde alega que não pode ser responsabilizada 

pelo cancelamento do voo, eis que este decorreu de greve de funcionários. Sustenta que 

não houve comprovação do dano material suportado pelos autores. Afirma que deve ser 

aplicada ao caso a Convenção de Montreal. Alega a inexistência de dano moral 

indenizável. Requer a exclusão da indenização ou a redução de seu valor. 

Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às 

fls. 153/171.

É o relatório. 
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O recurso não comporta provimento.

Anoto que a relação jurídica em análise é, indiscutivelmente, de 

consumo, sendo a empresa de transporte aéreo prestadora de serviços à autora, sua 

destinatária final (CDC, arts. 2º e 3º). Fica, portanto, afastada a aplicação da Convenção de 

Varsóvia, substituída pela Convenção de Montreal, e do Código Brasileiro de Aeronáutica, 

eis que, no caso, a aplicação dessas normas representaria prejuízo à defesa do consumidor. 

Nesse sentido, pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal, definindo a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor a todo capítulo constitucional de atividade econômica 

(R. Extraordinário 351.750-3-RJ. j. 21/02/2009).

É incontroverso nos autos que o voo operado pela ré com origem na 

China e destino ao Brasil, marcado para 12/11/2015 (fl. 30), foi cancelado em razão de 

greve de funcionários da apelante.

Ao contrário do que alega a apelante, não há que se falar em excludente 

de responsabilidade no presente caso.

A greve praticada pelos funcionários da apelante não se enquadra na 

hipótese de excludente de responsabilidade, mas sim em situação contemplada pelo risco 

da atividade empresária exercida pela ré. É o chamado “fortuito interno” e, sendo assim, 

não afasta a responsabilidade objetiva da apelante pela inexecução do contrato de 

transporte.

Destaco que a empresa aérea deve zelar pela prestação de serviços 

eficientes e responder por danos provocados a seus clientes, diante da responsabilidade 

objetiva como transportador. Assim, deve responder pelos danos decorrentes do defeito na 

prestação de seus serviços.

Quanto ao dano material, verifica-se que os autores demonstraram a 

compra de passagens de outra companhia aérea para que pudessem retornar ao Brasil, 
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através dos comprovantes de fls. 43 e 47/53, que não foram impugnados pela ré. Portanto, 

deve ser mantida a indenização por dano material conforme fixada na r. sentença.

Por sua vez, evidente o dano moral experimentado pelos autores em 

razão dos transtornos decorrentes do cancelamento do voo, que ultrapassaram o mero 

aborrecimento do cotidiano ao qual todos estão suscetíveis, sendo, inclusive, desnecessária 

a comprovação efetiva de sua ocorrência (in re ipsa).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido 

de que “o  dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a 

aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida 

em que derivam do próprio fato”.(AgRg no Ag 1306693 / RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, se por um lado o montante arbitrado a 

título de dano moral não pode ser irrisório, de forma que não sinta o ofensor as 

consequências de seu ato, por outro lado não pode ser forma de enriquecimento do 

ofendido.

A reparação do dano moral não objetiva enriquecer a vítima, mas sim 

conceder-lhe um lenitivo, além de reprovar a conduta do agente. Deve, pois, ser fixada em 

patamar condizente com os danos causados, proporcional ao fato e suas consequências.

Desse modo, o valor fixado na primeira instância (R$ 8.000,00) não 

comporta a redução pretendida.

Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono dos apelados para 15% 

sobre o valor da condenação, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal, 

nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando 
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a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais 

supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal 

finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os 

tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou 

constitucionais apontados pela parte.

Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

AFONSO BRÁZ
Relator
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