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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001274-86.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada CAMILA SILVA DOMINGUES.

ACORDAM, em 18ª 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 ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RAMON MATEO 
JÚNIOR E CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 27 de março de 2018. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação: 1001274-86.2017.8.26.0001

Comarca: São Paulo

Juízo de origem: 8ª Vara Cível  Foro Regional de Santana

Juiz prolator: Ademir Modesto de Souza

Processo: 1001274-86.2017.8.26.0001

Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A

Apelado: Camila Silva Domingues

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos 
morais  Cancelamento e atraso de voo  Espera da autora 
por mais de 12 horas para atingir o destino final contratado, 
qual seja, a cidade de San Andrés, na Colômbia - Sentença 
de procedência que condenou a requerida ao pagamento de 
indenização no valor de R$ 10.000.00 - Insurgência da ré  
Inadmissibilidade  Relação negocial regida pelo CDC  
Falha na prestação do serviço que restou comprovada  
Responsabilidade pelo risco da atividade  Inexistência de 
fortuito externo a afastar a responsabilidade do fornecedor 
 Atraso por mais de 12 horas  Danos morais “in re ipsa”  

Valor da indenização razoavelmente fixado e mantido  
Sentença mantida  Aplicação do artigo 252 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  
Recurso não provido.

VOTO Nº 17909

Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 128/132 que nos autos de ação de indenização por 

danos morais, julgou procedente o pedido, “a fim de condenar a ré a 

pagar à autora, a título de indenização por dano moral, a quantia de 

R$ 10.000,00, com correção monetária pelos índices da tabela prática 

de atualização de débitos judiciais do TJSP a partir da data da 

publicação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por 
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cento) ao mês a partir da citação”.

Em razão da sucumbência, condenou a ré ao 

pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Inconformada, apelou a ré afirmando que o 

cancelamento do voo se deu em razão de más condições climáticas, 

“com a ocorrência de verdadeiro efeito cascata e, via de consequência, 

a necessidade de cancelamento de alguns voos” (fl. 138).

Aduziu que “todas as providências necessárias 

para efetivar o transporte da apelada da melhor maneira possível, de 

maneira a realocá-la para um voo posterior” (fl. 138).

Salientou que deve primar pela segurança de seus 

passageiros e não pode ser responsabilizada pelo mau tempo que 

provocou o atraso.

Não praticou qualquer conduta ilícita, haja vista 

que prestou toda a assistência necessária aos passageiros.

Sustentou que o ocorrido não superou o mero 

dissabor cotidiano, inexistindo dano moral indenizável à autora. 

Argumenta não haver comprovação do dano efetivamente sofrido, 

buscando a autora o enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, pediu 

a redução do montante da indenização para patamar razoável ao 

contexto socioeconômico atual, fls. 134/148.

Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 

150/162).

É o relatório.

Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença 

de fls. 128/132:
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“ I.- Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por 

CAMILA SILVA DOMINGUES em face de LATAM 

AIRLINES BRASIL, em que a autora, alegando que a ré 

não lhe prestou a devida assistência durante um voo 

de São Paulo para San Andrés, na Colômbia, pois, 

apesar de atraso de cerca de 12 (doze) horas para 

chegar ao destino, não lhe forneceu alimentação nem 

lhe disponibilizou acomodação em hotel, sustenta que 

esse descaso da ré lhe causou dano moral. Alega que 

seu voo partiu de São Paulo com destino a San Andrés 

no dia 18 de dezembro de 2016, às 7,25h, chegando 

em Buenos Aires, sua primeira escala, às 10,25h, 

porém, ao invés de partir dessa cidade com destino a 

Bogotá às 13,10h, só decolou as 21,30h, com mais de 

12 (doze) horas de atraso, razão pela qual perdeu seu 

voo de conexão para San Andrés, que estava marcado 

para às 22,50h de Bogotá, obrigando-a a embarcar 

apenas no dia seguinte às 9,00h para chegar ao seu 

destino às 14,00h, com mais de 12 (doze) horas de 

atraso em relação ao horário previsto, perdendo um 

dia de viagem e uma diária de hotel. Em razão disso, 

pretende a condenação da ré ao pagamento de 

indenização visando à compensação do dano moral que 

lhe foi causado, no valor não inferior a R$ 12.000,00 

(doze mil reais), com acréscimos legais e sucumbência 

(fls. 01/16). Com a inicial foram juntados os 

documentos de fls. 17/41.

Regularmente citada (fls. 56), a ré apresentou 

contestação, oportunidade em que protestou pela 

improcedência da pretensão indenizatória, 

sustentando, em síntese, que o atraso alegado pela 

autora decorreu de força maior, pois, após a viagem 

relativa à primeira conexão, seu avião não pôde 

decolar em decorrência de condições climáticas 
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desfavoráveis, daí não ter o dever de indenizar o dano 

moral alegado pela autora, que, a seu ver, não está 

configurado, aduzindo que, em caso de acolhimento da 

pretensão, a indenização deverá ser arbitrada com 

moderação (fls. 77/105). Com a contestação foram 

juntados os documentos de fls. 106/115.

Em sua réplica, a autora reiterou os termos de sua 

pretensão (fls. 117/126).

É o relatório”.

Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de 

fls. 128/132 que acolheu a pretensão inicial e julgou o feito 

integralmente procedente, o que deflagrou o presente inconformismo.

Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a 

r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, 

merecendo integral confirmação.

Em primeiro, aponta-se que a relação negocial 

havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo a ré a fornecedora dos serviços de transporte aéreo, segundo a 

definição do caput do artigo 3º da Lei 8.078/1990: 

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 

os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Analisando o mérito da demanda, percebe-se que 

a autora possui a razão, uma vez que a ré não logrou impugnar 

especificamente os fatos por ela aduzidos e comprovados na inicial.
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A autora demonstrou que o voo inicialmente 

adquirido foi cancelado, com o remanejamento para outro com mais de 

12 horas de atraso.

Por outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus 

de comprovar que o atraso aconteceu por fortuito externo à atividade 

exercida comercialmente, tampouco comprovou ter agido 

diligentemente pelo oferecimento de suporte à passageira a fim de 

minimizar sua responsabilidade.

Observa-se que a alegação da autora acerca de 

que apenas os voos administrados pela requerida apresentaram 

problemas é corroborada pelas fotografias dos painéis de embarque dos 

aeroportos (fls. 29/34). Isso ressalta, de forma contundente, inexistir 

fortuito externo que tenha prejudicado a totalidade da malha aérea, 

traduzindo-se o caso em má prestação de serviço.

A responsabilidade do fornecedor de produtos ou 

serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do 

art. 14 da mesma lei. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou 

serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades 

empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento 

subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

Deve o transportador responder pelos danos 

requeridos e comprovados no caso sob análise, limitado o pedido inicial 

a indenização por danos morais.

A autora comprovou o atraso excessivo, por mais 

de 12 horas, o que supera suficientemente o mero dissabor cotidiano. O 

cancelamento e atraso injustificado de vôo gera danos morais “in re 

ipsa”, conforme consolidado pela jurisprudência deste Tribunal:
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AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - Julgada improcedente em primeira instância 

- Atraso de voo internacional - Restou incontroverso o 

atraso de mais de 6 horas do voo - Aplicam-se ao caso 

as regras do Código de Defesa de Consumidor, bem 

como o artigo 734 do Código Civil - Não há que se falar 

em força maior, uma vez que o atraso do voo é de 

responsabilidade da apelante, sendo que a alegação de 

que o voo precisou ser reprogramado devido a medidas 

de reengenharia de tráfego aéreo não restou provada 

nos autos - A autora chegou a Amsterdã no período 

noturno, razão pela qual se hospedou no hotel do 

próprio aeroporto, ao invés do hotel previamente 

reservado - Danos materiais configurados - Quanto aos 

danos morais, sua fixação deve ser ponderada, visando 

a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar 

enriquecimento sem causa do lesado - Considerando-

se as peculiaridades do caso concreto, tem-se que o 

valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 - RECURSO 

PROVIDO.

(Apelação n° 0177669-17.2012.8.26.0100, 11ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Renato Rangel 

Desinano, julgado em: 28/05/2014). 

RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral  Transporte 

aéreo  Atraso de mais de uma hora de voo que 

acarretou a perda de conexão de voo internacional, 

tendo a requerente que aguardar por 24 horas para 

embarcar para o seu destino final - Transtornos 

advindos da falha na prestação do serviço que 

ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - 

Dano moral "in re ipsa" - Fixação do "quantum" 

indenizatório em R$ 1.500,00 - Quantia que não está 

em consonância com a jurisprudência e não é suficiente 

para desestimular a ofensora a repetir o ato  
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Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para 

o caso concreto  Verba honorária fixada em 20% 

sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC)  

Apelação provida.

(Apelação n° 1009893-77.2014.8.26.0011, 18ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Roque Antônio 

Mesquita de Oliveira, julgado em: 22/07/2015). 

Esse também é o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. 

CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais 

proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a 

toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, 

no qual ficou sem assistência ou informação quanto às 

razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de 

transporte consiste em obrigação de resultado, 

configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 

3. 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. 4. O dano moral decorrente 

de atraso de voo prescinde de prova e a 
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responsabilidade de seu causador opera-se in re 

ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em 

virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-

se razoável a fixação da verba indenizatória por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. 

Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Relator 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão 

Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, julgado em 

07/10/2014). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ATRASO DE VÔO. PERNOITE DE PESSOA IDOSA NO 

AEROPORTO. DANO CONFIGURADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR 

ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A conclusão a que 

chegou o Tribunal de origem, acerca do valor da 

indenização por dano moral, decorreu de convicção 

formada em face dos elementos fáticos existentes nos 

autos. Alterar esta conclusão demandaria reexame de 

provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 

Ademais, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

fixados a título de reparação moral em virtude de 

pernoite no exterior, em razão do atraso do vôo, 

e descumprimento quanto ao traslado para o 

aeroporto, não se distancia dos parâmetros desta 

Corte. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 452080/RJ, Relator Ministro Luís 

Felipe Salomão, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA 

STJ, J. 03/06/2014). Grifo nosso.

Nesse sentido, bem declarada a responsabilidade 

da ré pelos danos morais causados à autora.
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Sobre o arbitramento do valor a ser indenizado a 

título de danos morais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende 

que:

A indenização por dano moral deve atender a uma 

relação de proporcionalidade, não podendo ser 

insignificante a ponto de não cumprir com sua função 

penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar 

da razão compensatória para a qual foi predisposta.

(STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).

Analisando os elementos concretos do caso, 

verifica-se que o valor foi fixado em patamar adequado pelo Juízo de 

Origem, considerando o caráter repressivo, inibitório e reparador da 

indenização, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, devendo ser mantido.

Confirma-se, portanto, integralmente a decisão 

proferida em primeiro grau de jurisdição.

Estabelece o artigo 252, do Regimento Interno 

deste Egrégio Tribunal de Justiça, que: "Nos recursos em geral, o 

relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 

recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la". 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o 

órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na 

sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida 

encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 

662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 

4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . 
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de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana 

Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,  4a Turma, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003). 

Nos termos dos § §1º e 11 do art. 85 do 

CPC/2015, majora-se a verba honorária fixada na sentença em 5% 

(cinco por cento).

Por derradeiro, deixo de condenar a ré às penas 

por litigância de má-fé, pois a conduta processual não ultrapassou os 

limites do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal).

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

HELIO FARIA

Relator
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