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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002911-66.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM 
AIRLINES GROUP S/A, é apelada CATARINA MARQUES CECILIO.

ACORDAM, em 16ª 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 Exmos. Desembargadores 
SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.

São Paulo, 13 de março de 2018.

JOVINO DE SYLOS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1002911-66.2017.8.26.0003
Apelante: LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Apelado: Catarina Marques Cecilio
Comarca: São Paulo
Voto nº: 31160

*TRANSPORTE AÉREO  ação de indenização por 
danos morais  atraso de voo internacional por 24 horas  
inaplicabilidade da indenização tarifada prevista nas 
Convenções de Varsóvia e Montreal, pois precedente do C. 
STJ em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) 
refere-se apenas à indenização por danos materiais  
também afastado o Código Brasileiro de Aeronáutica  
danos morais caracterizados  mantido o “quantum 
debeatur”, inclusive dentro dos parâmetros da Corte  
recurso improvido.*

1. Cuida-se de ação de indenização por 

danos morais, movida por Catarina Marques Cecilio em 

face de Latam Airlines Group S/A, alegando, em síntese, 

que celebrou contrato de transporte aéreo com a ré para 

viajar de Johanesburgo para São Paulo em 29.10.2016, com 

embarque previsto para 22h10min e desembarque no destino 

previsto para 05h45min do dia 30.10.2016. Afirma que 

retornaria ao trabalho no dia 31.10.2016, de modo que em 

30.10.2016 sairia de São Paulo às 09h10min com destino 

ao Rio de Janeiro, chegando às 10h20min do mesmo dia. 

Ocorre que, ao embarcar em Johanesburgo, permaneceu por 

uma hora dentro da aeronave, com ar condicionado 

desligado, sem receber nenhuma informação por parte da 

ré. Passada uma hora, teve que desembarcar e aguardar no 

saguão, em razão de suposto defeito em peças da 

aeronave. Aguardou por mais algumas horas no saguão do 
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aeroporto e, depois, realizou novo embarque, orientada 

pela requerida. Permaneceu mais uma hora dentro da 

aeronave à espera da decolagem. A ré solicitou novamente 

que os passageiros se retirassem da aeronave, uma vez 

que o problema ainda não estava resolvido. O voo foi 

então cancelado e todos os passageiros encaminhados para 

um hotel, mas não houve fornecimento de alimentos e água 

no período noturno. Apenas na manhã seguinte a ré 

disponibilizou “vouchers” de validade coletiva para 

serem utilizados nos restaurantes do aeroporto, restrito 

ao restaurante escolhido pelo grupo. Devido ao atraso, 

também perdeu o voo interno São Paulo para Rio de 

Janeiro. Acrescenta que encontrou na porta do quarto do 

hotel carta da ré informando que o novo voo ocorreria 

somente em 31.10.2016 (fls.25/26), o que lhe causou 

muito desespero. Retornou ao aeroporto às pressas e ao 

procurar a requerida buscando esclarecimentos acerca da 

carta recebida, a ré afirmou não ter conhecimento da 

mesma, ou seja, as informações estavam totalmente 

desencontradas. De volta ao hotel, ficou aguardando por 

mais informações da companhia aérea. Repentinamente, em 

30.10.2016 às 18h20min, funcionários do hotel escreveram 

em uma lousa o horário do check-in do seu novo voo, que 

seria realizado às 18h30min (fls.27), o que fez com que 

ela se dirigisse apressadamente ao aeroporto para que 

pudesse embarcar. O voo só decolou às 22h10min, chegando 

ao destino (São Paulo) no dia 31.10.2016 às 05h45min. 

Assegura que, além dos transtornos pela falta de 

informações e suporte adequados da ré, o atraso do voo 

fez com que ela chegasse atrasada ao trabalho. Destarte, 

requer indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00. 
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2. A r. sentença de fls. 114/117 julgou 

procedente a demanda, condenando a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais, 

atualizada desde então pela Tabela Prática deste TJSP, 

mais juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. 

Imputou-lhe ainda o pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

3. Irresignada, apelou a vencida a este 

Tribunal para reforma do “decisum”, sustentando que o 

caso deve ser analisado à luz do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, que prevê a responsabilidade da 

transportadora somente em caso de dolo ou culpa grave, o 

que não ocorreu. Acaso seja reconhecido o dever de 

indenizar, pugna pela indenização limitada nos termos do 

diploma legal aeronáutico. Afirma ainda que o CDC (Lei 

8078/90) não se aplica ao caso, uma vez que há 

legislação especial. Acrescenta que o Brasil também é 

signatário das Convenções de Varsóvia e Montreal, que 

preveem o regramento da responsabilidade limitada. Alega 

que na data do voo da autora a aeronave teve problema 

técnico, ou seja, “imprevisto de manutenção”, o que 

configura excludente de responsabilidade (caso fortuito 

ou força maior); que avisou todos os passageiros do 

atraso imprevisto do voo, cumprindo a Resolução 

nº141/2010 da ANAC; que tomou todas as providências 

necessárias para efetivar o transporte da autora da 

melhor maneira possível, realocando-a em um voo 

posterior, sem contar que no aguardo do próximo voo foi 

fornecida alimentação; que a situação causou à 

requerente mero aborrecimento, não passível de 
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indenização por dano moral, que, aliás, não restou 

comprovado nos autos. Alternativamente, pugna pela 

redução do “quantum debeatur”, sob pena de 

enriquecimento indevido da parte autora.  

4. O recurso foi recebido, processado e 

respondido (fls.142). Os autos subiram em seguida.

É o relatório.

5. De início, consigna-se que restou 

claro no recente precedente do C. STJ em incidente de 

recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) ser aplicável o 

limite indenizatório estabelecido na Convenção de 

Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 

Brasil apenas em relação às condenações por danos 

materiais envolvendo transporte aéreo em voos 

internacionais. “In casu”, a autora postula indenização 

por danos morais decorrentes de atraso de voo, de modo 

que não há que se falar em indenização tarifada prevista 

nas Convenções de Varsóvia e Montreal.

6. Também não se aplica ao caso o Código 

Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7565/86), que regula 

transporte aéreo doméstico, posto que a presente demanda 

envolve voo internacional entre Brasil e África do Sul. 

7. Também não prospera a alegação da 

companhia aérea no sentido de que o atraso do voo 

decorreu de “imprevisto de manutenção” na aeronave, o 

que configuraria caso fortuito ou força maior, pois nada 

há nos autos que comprove tal afirmativa a ilidir sua 

responsabilidade pelos transtornos causados à 
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requerente. Ou seja, tivesse mesmo sido constatada a 

necessidade de manutenção no avião, o serviço deveria 

ter sido executado durante as horas em que os 

passageiros aguardavam no aeroporto, entre embarques e 

desembarques, revelando-se inaceitável a conduta da ré, 

que mesmo não tendo resolvido o suposto problema 

realizou um segundo embarque e desembarque dos 

passageiros, para só depois lhes informar que o voo 

havia sido cancelado.  

8. A ré alega que providenciou 

alimentação e hospedagem, bem como realocou a passageira 

no próximo voo, todavia, segundo a autora, ao chegar ao 

hotel no período noturno não teve acesso à alimentação, 

que só foi providenciada no dia seguinte através de 

“voucher” em restaurante a ser escolhido pelo grupo de 

passageiros. Além disso, apesar da requerida realmente 

ter encaminhado os passageiros a hotel, não forneceu 

assistência adequada naquele local. Vale dizer, a autora 

foi surpreendida com carta da companhia aérea embaixo da 

porta de seu quarto informando-a que o voo ocorreria 

apenas no dia 31.10.16 (fls.25/26), o que lhe causou 

desespero, uma vez que tinha compromisso de trabalho 

nessa data. Ao se dirigir ao aeroporto para maiores 

esclarecimentos, foi mais uma vez surpreendida com o 

desencontro de informações, visto que a ré afirmou não 

ter conhecimento daquela comunicação.

9. A requerente retornou ao hotel para 

aguardar maiores informações da ré acerca do voo, porém 

apenas por volta de 18:20h foi informada por aviso do 

hotel que o check-in de seu voo seria realizado às 
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18h30min (fls.27), o que certamente lhe causou maior 

aflição, receando não chegar a tempo ao aeroporto. O 

voo, por sua vez, só decolou por volta de 22h de 

30.10.16, ou seja, aproximadamente 24 horas de atraso do 

horário original, o que fez com que a autora perdesse a 

conexão São Paulo-Rio de Janeiro, e, por conseguinte, 

teve atraso na chegada ao trabalho no dia 31.10.16.

10. Evidente que toda situação pela qual 

passou a recorrida não constitui mero dissabor ou 

aborrecimento, como quer fazer crer a apelante. Ao 

contrário, configura lesão moral que realmente merece 

reparação, uma vez que a companhia aérea falhou não só 

na prestação de serviço de transporte, como também na 

assistência/informação adequada à passageira diante do 

longo e inesperado atraso do voo.

11. Nesse sentido vale destacar o aresto 

da lavra do Ilustre MIN. BARROS MONTEIRO em REsp nº 

168.976-SP, j. 05.09.2002: “Cuidando-se de dano moral, 

prescindível era que o autor se ocupasse da prova 

efetiva do dano. É este decorrente do longo atraso do 

voo. Não comprovada pela transportadora qualquer causa 

excludente de sua responsabilidade, a prestação do 

serviço de forma viciada ou deficiente já é o bastante 

para caracterizar o dano a ser reparado. A ré não 

cumpriu a contento o contrato de transporte, resultando 

daí a obrigação de indenizar, independentemente da prova 

concreta do prejuízo.” 

12. No respeitante ao “quantum” 

ressarcitório que, repisa-se, não está limitado às 

regras das Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalece 
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o entendimento que deve servir para coibir o agente de 

procedimento semelhante, sem todavia enriquecer 

indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve 

“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, 

em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. nº 189.395-1, 

TJSP  6ª Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). E nesse passo, 

devendo a estimativa levar em consideração a gravidade 

objetiva do dano e da falta, com observância ao 

princípio da razoabilidade, revela-se realmente adequado 

o “quantum” fixado em primeiro grau, merecendo pois 

permanecer para todos os propósitos de direito. 

13. Nessas circunstâncias e mediante 

esses critérios fica mantido o sentenciamento, inclusive 

a sucumbência, devendo a verba advocatícia em benefício 

do “ex adverso” ser majorada para 15% sobre o valor 

condenatório, consoante art. 85, §11 do CPC/15. 

14. Com esses fundamentos, nega-se 

provimento ao recurso.

São Paulo, 13 de março de 2018.

JOVINO DE SYLOS

Relator
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