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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1052209-30.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado RAFAEL VICTOR DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte 
do recurso e lhe negar provimento, com observação, de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores VIRGILIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR E ADEMIR BENEDITO.

São Paulo, 9 de abril de 2018.

Itamar Gaino
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 39038

Apel. nº: 1052209-30.2017.8.26.0002

COMARCA: São Paulo

APTE: Tam  Linhas Aéreas S.A.

APDO:  Rafael Victor dos Santos Souza

Responsabilidade Civil  Transporte aéreo  Atraso de voo  Danos 
morais. 

1. A alegação de que o atraso de voo foi decorrência de más condições 

climáticas representa inovação à tese de falha mecânica deduzida na 

contestação, circunstância inadmitida pelo art. 1.014 do CPC/15.

2. Danos morais. Autor que suportou três remarcações de voo, somando 

vinte e sete horas de atraso na chegada ao destino. Dano moral 

caracterizado, inexistindo razões para alteração do quantum 

indenizatório fixado de acordo com as condições econômicas e 

sociais das partes, a intensidade do dano, e ainda consonância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, em função do disposto no art. 85, §11, do 

CPC.  

Ação procedente. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, com 
observação.

Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r. 
sentença de fls. 74/81, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação, 
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de 
mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ainda ao 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação.

 A ré apela, fls. 83/97, afirmando que o cancelamento do voo 
ocorreu por más condições climáticas, fato alheio à sua vontade. Pondera que 
não houve conduta negligente e que tomou providências para efetuar o transporte 
da melhor maneira possível, prestando toda assistência necessária aos 
passageiros. Argumenta que a condenação é indevida, mas, caso seja mantida, 
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postula sua redução. 

Presentes os pressupostos legais, admite-se o recurso.

Contrarrazões às fls. 102/109.

 É o relatório.

A ação proposta para condenar a ré ao pagamento de 
indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo foi julgada 
procedente, adotando-se na r. sentença, entre outros fundamentos, o seguinte:

“A requerida alegou que observou todo o disposto na 
Resolução 141/2010 da ANAC, informando seus clientes acerca do atraso 
imprevisto do voo. Sustentou que houve problema técnico na aeronave, o que 
causou o cancelamento do voo.

E em se tratando de evento imprevisível, verificou-se a 
excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior.

Contudo, tal argumento não procede. Se  houve um problema 
técnico como alegado, deveria a ré ter apresentado laudo técnico comprovando 
mencionadas falhas mecânicas na aeronave. Note-se que a contestação não veio 
acompanhada de quaisquer documentos. Portanto, a ré responderá pelos danos 
causados aos seus passageiros.”, fls. 77.

Irresignada, a companhia aérea apelou. Entretanto, ela 
alterou a versão dos fatos presente na contestação, passando a afirmar que o 
atraso na decolagem foi decorrência de “más condições climáticas”, consoante se 
infere do seguinte trecho:

 “No caso em tela, conforme destacamos em contestação, o 
cancelamento do voo, não foi uma conduta desidiosa da TAM, teve, na verdade, 
como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a 
ocorrência de MÁ CONDIÇÕES CLIMÁTICAS na data do voo, ensejando, com 
isso, a ocorrência de verdadeiro efeito cascatae, via de consequência, a 
necessidade de cancelamento de alguns voos”, fls. 85.

Destarte, os argumentos apresentados em sede recursal não 
se relacionam aos anteriormente deduzidos e representam inovação que não 
pode ser admitida em sede recursal (art. 1.014 do CPC), razão pela qual não se 
conhece do recurso, nessa parte.

Mantida a conclusão da r. sentença, no tocante ao dever de 
indenizar, cumpre examinar o quantum indenizatório. Embora seja tormentosa a 
questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela 
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a 
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação, 
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o 
causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também devem ser atendidos 
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os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um precedente 
esclarecedor:

“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor 
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições 
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e 
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de 
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão 
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em 
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1

Nesse passo, destaca-se que o montante fixado na sentença 
(R$ 10.000,00, dez mil reais) representa justa indenização ao lesado e condiz 
com os precedentes desta C. Câmara, porquanto consideradas as três 
remarcações de voo do autor, somando-se 27 (vinte e sete) horas de atraso em 
relação à primeira previsão de chegada.

Por derradeiro, a ré responderá por honorários advocatícios 
majorados para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, em função 
do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e nega-se 
provimento, com observação.

ITAMAR GAINO

Relator

1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB 
Jurisp. 20/97.
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