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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006733-15.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante TAM LINHAS 
AÉREAS S.A., é apelado FERNANDO ANTONIO MAGRI JUNIOR (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em 37ª 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 ISRAEL 
GÓES DOS ANJOS (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.

São Paulo, 19 de junho de 2018.

SERGIO GOMES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO 1006733-15.2017.8.26.0019 (DIGITAL)
COMARCA DE AMERICANA
APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
APELADO: FERNANDO ANTONIO MAGRI JUNIOR

VOTO 34967
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE 
VOO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA.
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  Relação de 
consumo  Qualidade de destinatário final demonstrada  
Incidência das disposições do Código de Defesa do 
Consumidor.
2. DEVER DE INDENIZAR  Argumentos do apelante que não 
convencem  Atraso de voo e posterior cancelamento, com 
necessidade de pernoite não programado  Caso fortuito não 
caracterizado  Responsabilidade do transportador  Problemas 
técnicos e aeroportuários são de notório conhecimento dos 
operadores do ramo  Risco da atividade  Excludente de 
responsabilidade afastada  Situação vivenciada que supera o 
mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade  Danos 
morais caracterizados.
3. VALOR INDENIZATÓRIO  Verba fixada que não comporta 
alteração  Considerando-se as particularidades do caso 
concreto, notadamente a intensidade da ofensa e o desestimulo 
à reiteração de condutas ofensivas desta natureza por parte da 
empresa ré  Indenização fixada com razoabilidade em R$ 
10.000,00 (dez mil reais).
SENTENÇA MANTIDA  RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de ação indenizatória movida por FERNANDO 

ANTONIO MAGRI JUNIOR em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, 

objetivando a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por 

danos suportados, decorrentes do atraso de voo JJ3841 da rota Fortaleza (CE) – 

Brasília (DF) – São José do Rio Preto (SP), em 18/01/2018, diante do desvio do 

itinerário para Terezinha (PI), ocasionando atraso de uma hora e trinta minutos e 

a perda do voo da conexão original, obrigando o autor a permanecer no Distrito 

Federal até seguir em viagem no dia seguinte, porém, para São Paulo, onde 

aguardou ainda por quase duas horas até seguir finalmente para São José do Rio 

Preto, caracterizada a falha do serviço da companhia aérea, ensejando sua 

responsabilidade.
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Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição, 

sobreveio sentença de procedência (liberação nos autos em 08/03/2018) para 

condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 

10.000,00, corrigidos monetariamente desde a publicação da sentença, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente, a 

ré foi condenada a arcar com custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios da parte adversa, arbitrados em 15% do valor da condenação (fls. 

85/89).

Em sua apelação, a ré sustenta que muitas vezes se faz 

necessário o cancelamento do voo ou seu atraso para embarque ou 

desembarque, caso não estejam presentes condições meteorológicas e 

mecânicas positivas, como de readequação da malha aérea consoante regras 

para o tráfego de aeronaves, medida essencial para a devida prestação do 

serviço de transporte. Alega que a alteração de voo ocorreu em razão de 

problemas operacionais do aeroporto, como restrição ao serviço de solo que 

ocasionou o cancelamento do voo e alteração do horário, diante das escalas 

efetuadas para segurança dos passageiros em lapso temporal dentro dos limites 

legais, observado o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, disponibilizando a 

acomodação em voo imediatamente disponível. Afirma que a medida de 

readequação da malha aérea e consequente alteração de horários de voos 

representa circunstância imprevisível que ensejaria a incidência de excludente de 

responsabilidade nos termos do art. 393, § único e art. 737 do Código Civil, além 

da previsão do art. 741 do mesmo diploma. Argui que não há nexo de 

causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado pelo autor, pois não 

demonstrado que a alteração do voo acarretou em prejuízo de ordem moral. 

Assevera, no mais, que a indenização arbitrada não pode ser alçada a 

enriquecimento sem causa, cabendo a redução do valor segundo os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade, além de observada a correção monetária e 

juros moratórios, respectivamente, nos termos das  Súmulas 362 e 54 do STJ. 

Pugna pelo provimento do recurso (fls. 91/111).
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Contrarrazões foram apresentadas (fls. 115/125).

É O RELATÓRIO.

Primeiramente, cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a qualidade 

do autor como destinatário final dos serviços prestados pela requerida, na 

contratação do transporte aéreo.

Assim é direito do requerente à facilitação da defesa de seus 

interesses em juízo (CDC, art. 6º, VIII), inclusive com a inversão dos ônus 

probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6º, 

IV, CDC).

Pois bem.

No caso, convém salientar que a requerida não nega a 

alteração do voo que partiria originariamente de Brasília rumo a São José do Rio 

Preto, tendo desvio de seu itinerário para Terezinha. Assim, incontroverso o 

atraso apontado em relação ao horário contratado.

Note-se que o fato de a aeronave ser desviada como resultado 

de readequação da malha aérea consoante regras para o tráfego de aeronaves, 

não afasta a obrigação da empresa requerida se responsabilizar pelo 

inadimplemento do contrato, pois, afigura-se razoável considerar que o 

cancelamento decorrente dessa alteração não configura caso de força maior, mas 

que estaria inserido no risco da atividade.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

Ementa: TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS. Atraso 
em voo. Problema técnico em aeronave. Fortuito interno. Dano 
moral. Dano material. Sucumbência 1. O transporte aéreo de 
passageiros se subsome as normas do Código de Defesa do 
Consumidor. 2. A necessidade de manutenção não 
programada em aeronave está inserida no risco da 
atividade caracterizando fortuito interno que não afasta a 
responsabilidade dos prestadores de serviço pelos danos 
causados aos passageiros. 3. Companhia aérea que não 
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demonstrou ter tomado nenhuma providência para confortar o 
passageiro diante do atraso do vôo. 4. Não acolhido pedido de 
condenação por dano material, à míngua de sua comprovação, 
a sucumbência é recíproca, ponto em que provido o recurso. 
Recurso provido em parte. (Apelação 
0117947-57.2009.8.26.0003, 18ª Câmara de Direito Privado, 
rel. Des. William Marinho, j. em 03/09/2014, g.n.)

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. 
COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES TURÍSTICOS. Ação 
regressiva ajuizada pela agência de viagens em face da 
companhia aérea, em razão de danos causados à primeira por 
ter ressarcido consumidores prejudicados por cancelamento de 
voo operado pela segunda. Aquisição de passagens de retorno 
para o mesmo dia da partida. Erro na marcação de voo de 
retorno pela autora, ora apelada, em pacote turístico com prazo 
determinado. Agência de viagens que reacomodação dos 
passageiros em outro voo, na mesma data. Alteração posterior 
de voo, para o dia seguinte, com alteração de destino, pela 
empresa aérea. Alegação de necessidade de manutenção 
não programada da aeronave. Direito de regresso. 
Possibilidade. Hipótese de caso fortuito interno, que não 
configura excludente de responsabilidade prevista no 
artigo 14, § 3º, II do CDC. Responsabilidade objetiva da 
empresa aérea. Ressarcimento devido. Sentença mantida. 
(Apelação 1012813-48.2014.8.26.0003, 38ª Câmara de Direito 
Privado, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em 17/03/2015, 
g.n.).

A situação poderia ser considerada mero dissabor típico da 

hodierna vida em sociedade se a companhia aérea, efetivamente, tivesse dado a 

assistência necessária ao autor.

Isso porque, na hipótese, caberia à empresa requerida (sobre 

quem pesam os ônus probatórios por força das disposições do CDC), demonstrar 

que adotou todas as medidas necessárias para evitar ou minimizar o dano do 

passageiro, consoante o estabelecido no art. 19 da Convenção de Montreal1, não 

socorrendo à demandada meramente afirmar “prestou o devido serviço, pois 

verificou a falha momento antes de partir” ou que “foi adotado um plano de 

1 O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, 
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se 
provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o 
dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas
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contingência, disponibilizando todas as facilidades previstas possíveis aos nossos 

clientes, bem como reacomodação no próximo voo imediatamente disponível”.

Destaca-se que não se poderia carrear ao passageiro o ônus 

de demonstrar que não lhe foi prestada a devida assistência, com 

disponibilização de informação acerca do cancelamento ou atraso (uma vez que 

afirma a ocorrência de partida do voo originalmente contrato, ainda que várias 

horas depois), até mesmo por se tratar de prova diabólica. Assim, deveria a ré 

comprovar não apenas que foi oferecida, mas que devidamente providenciada 

efetiva assistência (por exemplo, com eventual emissão de vouchers para o caso 

de necessidade de hospedagem ou refeições), considerando a duração do atraso 

ocorrido, independentemente de que tenha havido a fruição pelo passageiro.

Assim, prescindindo a prova apresentada de elementos 

comprobatórios quanto ao efetivo recebimento pelo autor da alegada assistência 

disponibilizada, deve a requerida arcar com as consequências do desatendimento 

de tal encargo.

Frise-se que a situação retratada nos autos condiz com casos 

como os comumente decididos neste E. Tribunal de Justiça, nos quais se 

configura o dever de compensação por danos decorrentes de falha do serviço, 

conforme precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais.  
Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo entre 
Quebec e Toronto por motivo de força maior [condições 
climáticas desfavoráveis no destino]. Situação que, no caso, 
não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, 
porquanto não foram os passageiros embarcados no primeiro 
voo disponível posterior, obrigando-os a proceder ao 
deslocamento de taxi, com a finalidade de evitar maiores 
contratempos que por certo resultariam da perda do voo 
subsequente para Nova Iorque. Omissão da transportadora 
também em disponibilizar alimentação e hospedagem aos 
passageiros, em virtude do imprevisto. Responsabilidade da 
companhia aérea pelo defeito na prestação de serviço de 
transporte. Verificação de transtornos hábeis à configuração de 
danos morais indenizáveis. Inaplicabilidade ao caso de 
tratados internacionais, mas, sim, do Código de Defesa do 
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Consumidor. Indenização fixada em vinte salários mínimos 
para cada autor. Redução da indenização para oito mil reais 
para cada um dos autores. Reparação dos danos materiais 
(restituição do valor das passagens aéreas atinentes ao voo 
cancelado), preservado. Pedido inicial julgado procedente. 
Sentença parcialmente reformada. Recurso interposto pelos 
autores improvido, provido, em parte, o da ré, por maioria 
(Apelação 1025127-26.2014.8.26.0100, 19ª Câmara de Direito 
Privado, rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 
04/04/2016 g.n.).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende 

considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em 

termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma 

justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento.

Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante 

do dano moral, já ficou assentado:

 “Indenização  Responsabilidade civil. Dano moral. Verba 
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação 
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável 
mediante estimativa prudencial que leve em conta a 
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e 
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, 
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que 
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, 
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).

No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por 

arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla 

função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da 

vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2ª 

Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.

Assim, diante da pujança econômica da demandada e a 

necessidade de que a indenização sirva como meio de desestímulo de posturas 

como a da ré (ainda que de maneira indireta), entende-se não caber a redução do 

quantum indenizatório, já razoavelmente fixado em R$ 10.000,00 (quinze mil 

reais), valor que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo 
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para que a ré envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como 

esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, o enriquecimento sem causa.

Tal importe está dentro da média que este e. Tribunal de 

Justiça costuma arbitrar em casos similares.

No que tange aos juros moratórios sobre tal verba, estes 

devem incidir desde a citação, por se cuidar de responsabilidade civil contratual, 

nos termos do disposto no art. 405 do CC e 240 do CPC/2015 e correção 

monetária, pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde a 

presente data (Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, verbete 362).

Prevalece a condenação da ré, que deve arcar com custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, ora 

arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, com supedâneo no art. 85, § 2º 

e 11 do CPC/2015.

Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de 

prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais 

bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS nº 18205-SP, 

rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).

É o suficiente.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

SERGIO GOMES
Relator
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