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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1057882-06.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAP - 
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, são apelados WILLIAM LOHN e 
KATIA JUDITH GOLDBERG LOHN.

ACORDAM, em 14ª 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 
CARLOS ABRÃO (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E MELO COLOMBI.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015.

CARLOS ABRÃO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 13682 (Processo Digital)

APELAÇÃO Nº 1057882-06.2014.8.26.0100

Comarca: SÃO PAULO (24ª Vara Cível - Foro Central Cível)

Apelante(s): TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES

Apelado(s): WILLIAM LOHN e outro

Juiz sentenciante: Claudio Antonio Marquesi

APELAÇÃO  AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAL E MORAL  SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA  RECURSO  COMPRA DE 
PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA -  
CANCELAMENTO DE VOO  ENDOSSO DE 
PASSAGEM  ATRASO DO DIA DO INICIO DA 
VIAGEM  VOO EM CLASSE ECONÔMICA -   DANO 
MORAL CONFIGURADO  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA  ART. 14 DO 
CDC   INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL, PARA 
OS DOIS AUTORES  VALOR QUE GUARDA 
CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE  
SENTENÇA MANTIDA -  RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença 

de fls. 103/109, julgando parcialmente procedente ação de 

indenização, condenando a ré a titulo de danos morais em R$ 

10.000,00, com correção monetária da data da sentença e juros 

moratórios de 1% desde a citação. Arcando ainda com as custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre 

o valor da condenação,  de relatório adotado,  aduz  problemas 

técnicos, evento imprevisível, caso fortuito ou força maior, 

inocorrência de danos morais, valor da indenização elevado, 

honorária em patamar não condizente, pede total improcedência,  
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aguarda provimento (fls. 112/132). 

Recurso tempestivo e preparado (fls. 133/134). 

Recebido no duplo efeito (fls. 136). 

Contrarrazões (fls. 139/146). 

Houve remessa.

É O RELATÓRIO. 

O recurso não comporta provimento.

Os autores adquiriram passagem aérea na 

classe executiva com destino a Amsterdã, com escala em 

Lisboa, com saída em 16/04/2014 às 15:55 e retorno aos 

21/04/2014 às 17:50 (fls.  27/33).

Entretanto, os passageiros foram informados 

do cancelamento, do voo, tendo sido realocados para o voo da 

Lufthansa, porem passaram por martírio no aeroporto diante da 

ausência de endosso das passagens, não sendo possível o 

embarque no voo da Lufthansa,  sendo realocados em outro voo 
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4 horas depois e em classe diversa da contratada.

O caderno processual desenhado demonstra 

de forma cristalina, que os dissabores sofridos pelo casal, 

transbordam o mero aborrecimento ou simples transtorno, sendo 

suficiente a ensejar a indenização por danos morais.

Observa-se que, tenta a apelante transferir a 

sua responsabilidade a empresa Lufthansa, diante da 

impossibilidade de embarque no voo com o bilhete endossado.

Não obstante, nenhuma das teses é capaz de 

infirmar a responsabilidade objetiva da companhia aérea, 

conforme artigo 14 do Código Consumerista.

Demais a mais, atrasos decorrentes de 

problemas técnicos ou alteração da malha caracterizam risco do 

negócio, a ser suportado pela transportadora, empresa aérea, 

inexistente caso fortuito ou força maior.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL  RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
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AÉREO  ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - 

AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO  DANOS 

MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RAZOABILIDADE - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - 

SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO.

[...]

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em 

que, em razão de sucessivos atrasos de voo 

internacional, que acarretou a perda de compromissos 

profissionais do Agravado, foi fixado o valor de 

indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de danos morais. [...]

5.- Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 193113 / DF, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, julgado em 28/08/2012)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - 

Atraso de vôo - Responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo "fato do serviço" (Código de Defesa 

do Consumidor, art. 14), exceto se demonstrada a 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º ), 

inocorrentes a espécie - Indenizatória parcialmente 

procedente - Recurso da ré desprovido. [...]

(TJSP, Apelação 9118554-91.2007.8.26.0000, Rel. 

Des. Melo Colombi, julgado em 30/07/2008) 
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RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o 

inadimplemento contratual e o defeito do serviço 

prestado pela transportadora, consistentes no 

descumprimento dos horários previstos, com atraso de 

partida de voo, decorrente de cancelamento de voo e 

remanejamento para voo posterior, por período 

superior ao limite de quatro horas e não caracterizada 

nenhuma excludente de sua responsabilidade, de 

rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a 

condenação da ré transportadora na obrigação de 

indenizar a autora passageira pelos danos 

decorrentes do ilícito em questão. 

DANO MORAL O atraso de voo doméstico, por 

período superior a quatro horas constitui, por si só, 

fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade 

suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e 

sofrimento psicológico relevante.

Recurso desprovido.

(TJSP, Apelação nº 0102004-97.2009.8.26.0003, Rel. 

Des. Rebello Pinho, julgado em 01/07/2013).

RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de transporte 

aéreo - Desembarque em destino diverso do 

contratado - Inadimplemento contratual - 

Responsabilidade objetiva da transportadora - 

Admissibilidade Inteligência do art. 22, caput e 

parágrafo único, do CDC - “Reorganização da malha 
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aérea” não pode ser qualificada como caso fortuito ou 

força maior, por se tratar de fato absolutamente 

previsível, no exercício da atividade - Ausência de 

prova de que a empresa aérea fez tudo ao seu 

alcance para evitar o dano - Responsabilidade 

configurada - Dano material - Fretamento de taxi para 

os autores chegarem ao destino - Comprovação - 

Dano moral Configuração - Prova - Desnecessidade - 

Basta a prova do fato que gerou a dor - Fixação em 

R$ 10.000,00 a cada um dos autores - Manutenção - 

Admissibilidade  Juros moratórios - Termo inicial - 

Data da citação e não a do evento danoso - Art. 219 

do CPC c. c. o art. 405 do CC  Recurso parcialmente 

provido.

(TJSP, Apelação nº 0048060- 89.2008.8.26.0562, Rel. 

Des. Álvaro Torres Júnior, julgado em 10/09/2012)

Transporte Aéreo - Atraso de voo com perda de 

conexão  Ação de indenização por danos materiais e 

morais  Parcial procedência - Apelação da 

transportadora-ré firme nas teses de que a sua 

condenação foi descabida porque (1) presente uma 

das hipóteses de exclusão do dever de reparar 

previstas no art. 14, § 3o, do CDC, mais 

especificamente, a culpa exclusiva de terceiro; (2) no 

dia programado para partir o tráfego na malha 

aeroviária fez com que os vôos de todo país 

sofressem atrasos; (3) o ressarcimento não era devido 

porque o caso versa sobre descumprimento 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1057882-06.2014.8.26.0100 -Voto nº 13682 8

contratual; (4) a situação narrada é de mero dissabor, 

não passível de indenização; (5) a Súmula 54, do Col. 

STJ é inaplicável ao caso e, portanto, os juros 

moratórios devem ser computados somente a partir da 

citação válida; e, alternativamente, (6) o quantum 

indenizatório deve ser reduzido para não propiciar ao 

autor um enriquecimento sem causa - Acolhimento 

parcial - Responsabilidade objetiva da transportadora 

aérea pelo cancelamento do voo - Inteligência dos 

arts. 14, do CDC e 734, do CC/02 - Excludente de 

responsabilidade não comprovada - Falha no serviço - 

Dano moral caracterizado - Desnecessidade da prova 

do dano que se presume in re ipsa - Quantum 

indenizatório reduzido a R$ 10.000,00, atendidos os 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do 

albergamento da extensão do dano, observada a 

peculiaridade do caso - Juros de mora de 1% ao mês 

a partir do evento danoso a fim de que o 

ressarcimento seja integral, na forma do art. 944, do 

CC/02 - Inaplicabilidade da Súmula 54, do Col. STJ  

Danos materiais indevidos - Sucumbência mantida  

Recurso parcialmente provido.

(TJSP, Apelação n° 0015940-64.2010.8.26.0451, Rel. 

Des. Moura Ribeiro, julgado em 08/11/2012)

Dessarte, caracterizado o dano moral, 

decorrente da má prestação do serviço, correta se mostra a 

responsabilização da transportadora, e o valor de  R$ 10 mil, não 

comporta redução e  respeita aos princípios da razoabilidade e 
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proporcionalidade.

A verba honorária fixada em 10% do valor 

condenatório, não  se mostra excessiva, não cabendo redução.

   

Isto posto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso. 

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
                    Relator
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