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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1036857-63.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM 
AIRLINES GROUP S/A, é apelada FERNANDA TOLEDO PIZA FERRAZ.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara Extraordinária 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 SOUZA LOPES 
(Presidente) e IRINEU FAVA.

São Paulo, 2 de maio de 2018.

João Batista Vilhena
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A 
APELADO: FERNANDA TOLEDO PIZA FERRAZ

VOTO nº 42.678

                                              EMENTA 

DANOS MATERIAIS  TRANSPORTE AÉREO  ATRASO 
DE VOO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 
CELEBRADO - VIOLAÇÃO E MÁ PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO OFERTADO - Recorrida que deixou de realizar 
plantão médico em virtude de atraso de voo contratado, perdendo, 
concretamente, a possibilidade de obter a remuneração que 
esperava em decorrência única e exclusiva de não ter se 
apresentado no horário e dia previamente estabelecidos. 

DANOS MORAIS  TRANSPORTE AÉREO  ATRASO DE 
VOO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 
CELEBRADO - VIOLAÇÃO E MÁ PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO OFERTADO  Atraso superior a quatro horas - 
Dano in re ipsa  Responsabilidade Objetiva - Precedentes do STJ 
- Dever de indenizar inarredável. 

DANOS MORAIS  QUANTUM  Arbitramento estabelecido de 
modo adequado em observância aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade  Quantia de R$ 4.000,00 
que se tem como hábil a ensejar justa reparação aos danos 
causados, sem, por outro lado, provocar enriquecimento sem 
causa. 

DANO MORAIS - JUROS DE MORA  Tratando-se de relação 
contratual, os juros de mora incidem desde a citação  Art. 405, 
do CC.

Recurso desprovido. 

Trata-se de recurso de apelação (fls. 140/154) interposto contra a 

sentença de fls. 126/134, que julgou procedente a ação para condenar a ré a indenizar a 

autora pelos danos materiais no montante de R$ 8.000,00, devidamente atualizado desde a 

data da propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, 

e, ainda pelos danos morais no montante de R$ 4.000,00, com correção monetária a contar 
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da data da sentença (Súmula 362 do CSTJ) e juros de mora de 1% a partir da citação, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil c.c. os arts. 6º, incisos VI, 14, 

39, inc. V e 51, inc. IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Condenou também o 

réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% sobre o valor da condenação. 

Apela a ré sustentando, em síntese, que os danos não foram provados e 

que a apelada alega meros danos hipotéticos. Ressalta que não há também demonstração da 

ilicitude da conduta da apelante. Requer a aplicação da teoria dos jogos. Subsidiariamente 

requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que fixado em valor exagerado e por 

fim que os juros passem a fluir da data do arbitramento. 

O recurso é tempestivo e o preparo consta a fls. 155/156.

Contrarrazões estão a fls. 159/167.

É O RELATÓRIO.

Não assiste razão à recorrente. 

No que toca aos danos materiais estes, foram bem fixados na sentença 

recorrida, uma vez que a declaração de fls. 32 já apontava que a recorrida fora escalada 

para realizar plantão de 24 horas no período entre 30 de novembro de 2015 e 1º de 

dezembro de 2015, com remuneração prevista de R$ 8.000,00.

Veja-se que complementada esta prova, por determinação feita a fls. 177 

e 183 sobreveio a resposta encartada a fls. 185, na qual ratificou-se o teor da declaração de 

fls. 32 e ainda afirmou-se que, de fato, acabou a apelada substituída nos plantões por outro 

médico, perdendo, concretamente, a possibilidade de obter a remuneração que esperava, 

decorrência única e exclusiva de não ter se apresentado para o aludido plantão no horário e 

dia previamente estabelecido, resultado direto do atraso no vôo que estava sob a 

responsabilidade da apelante.

Então, não ocorreu o quanto defendido pela recorrente em suas razões 

recursais, existindo prova nos autos suficiente para a fixação dos danos reclamados na 

exordial, sendo que nada em contrário produziu aquela primeira para que se pudesse 

entender de forma diferente. 

Prosseguindo, temos que a situação ensejada pela recorrente em desfavor 

da recorrida provocou a esta também dano moral, este que aqui se classifica como in re 

ipsa, daqueles que se tem por desnecessária a prova do prejuízo, na medida em que a 
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responsabilização da recorrente ocorre em razão do simples fato da violação e da má 

prestação do serviço por ela ofertado, tudo isto associado ao fato de ter sido colocada a 

apelada em situação de vulnerabilidade, na qual natural o sentimento de impotência, pela 

incapacidade de poder fazer algo que levasse ao cumprimento exato do contrato celebrado 

entre as partes, apesar de, por sua parte, ter a recorrida cumprido com tudo aquilo que a ela 

dizia respeito para o êxito do transporte e da viagem adquirida como um todo. 

Merece destaque o fato de que houve atraso geral provocado na viagem 

da apelada em mais de vinte horas, não sendo necessário nada mais dizer ou verificar para 

se ter certeza de que o quanto aconteceu com a recorrida feriu seu âmago, provocou dor 

moral que merece ser compensada, tal como posto na sentença impugnada. 

Na esteira do quanto aqui se decide é a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. 
PRECEDENTES.  DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. 
REEXAME MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 
07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, 
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re 
ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do 
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo 
passageiro.(Resp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL 
DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2.(...) Omissis.

3. (...) Omissis

4.(...) Omissis

5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no Agravo de 
instrumento nº 1.410.645-BA, 3ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, j. 25/102015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO 
VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 
TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 
DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 
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AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 
AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 
falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à 
devida assistência material e informacional ao consumidor 
lesado, independentemente da causa originária do atraso.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e 
a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude 
do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo 
passageiro.

3. (...) Omissis

4. Embargos de declaração rejeitados.” (Edcl no Recurso 
Especial nº 1.280.372-SP, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, j. 19/03/2015). 

Assim, confirmada ser devida a indenização por danos morais nos autos 

perseguida, no que diz respeito ao seu montante, este que foi estabelecido em R$ 4.000,00, 

pelo MM. Juiz a quo, realmente se mostra adequado ao caso, tendo o mesmo observado 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Não altera esta conclusão a aplicação que fosse feita, na hipótese, da 

teoria dos jogos aduzida no recurso. Tal teoria concebida por matemáticos e economistas, 

no caso John Von Neumann e Oskar Morgenstern, posteriormente incrementada pelo 

conhecido John Nash tem como escopo tratar da atuação dos participantes de um jogo, seja 

ele qual for, para que o resultado final seja o mais equilibrado, tendo-se consciência que 

nenhum dos jogadores irá ganhar o jogo em sua plenitude daí cada qual dever sopesar suas 

decisões para suportar a ideia de que não vencerá completamente e evite perder totalmente 

o jogo, tudo isso a exprimir aquilo que veio a ser conhecido com “o equilíbrio de Nash”.

O quanto a respeito à teoria dos jogos que acima se pontuou é de sabença 

geral, especialmente para os que de referida teoria se utilizam, e são sabedores de que a 

mesma se aplica tanto a jogos em que se admita cooperação dos envolvidos, como jogos 

em que não há essa mesma cooperação.

Pois bem.

A argumentação do recurso baseada nesta antes indicada teoria vem 

lançada para tentar o recorrente obter redução no valor da indenização dos danos morais, 

sob o fundamento de que se tratando aqui de um fato comum a muitas pessoas (atraso no 

voo), qualquer delas poderia reclamar indenização de igual magnitude daquela concedida à 
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recorrida, o que seria extremamente lesivo a ela, apelante, a qual seria, no conjunto das 

eventuais condenações, sancionada em excesso, o que não deveria se admitir.

Ora, embora esteja então a recorrente a aduzir teoria que leva a um 

equilíbrio, e a algo que não satisfaça exclusivamente o interesse individual da apelada, 

quer, na realidade, simplesmente, inverter a situação conforme acertada na sentença para 

que prevaleça o seu interesse individual, abandonando então a cooperação típica da teoria 

que aduziu, o que torna sua argumentação inservível para os seus propósitos. 

Também não assiste razão a recorrente quando reclama seja adotado 

como marco inicial dos juros de mora o dia do estabelecimento de tal valor, pois, tratando-

se aqui de responsabilidade contratual, deve ser aplicado o art. 405, do Código Civil , e 

assim, os juros de mora contam-se da citação e não da sentença, quando foram arbitrados.

O marco inicial acima referido está em consonância com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO.

1. Há responsabilidade contratual nos casos em que o dever 

jurídico violado tenha origem em contrato ou negócio jurídico 

firmado pelo indivíduo.

2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros 

moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219 do CPC e 

artigo 405 do Código Civil), e a correção monetária pertinente ao 

valor dos danos morais, a partir de sua fixação.

3. Agravo regimental provido para, reconsiderando decisão 

anterior, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.” 

(AgRg no Recurso Especial nº 1.229.864-MG, 4ª Turma, rel. Min. 

João Otávio de Noronha, j. 24/05/2011).
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Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.  

Outrossim, tendo em conta o resultado aqui apontado fica estabelecida a 

majoração do percentual fixado a título de honorários em 10%, para 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos em que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil. 

João Batista Vilhena

Relator
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