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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1018241-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

LATAM AIRLINES GROUP S/A, é apelada RAQUEL BOTARELI SALOMÃO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 Desembargadores FERNANDO 

SASTRE REDONDO (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER 

ALMEIDA FERREIRA.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

César Peixoto

Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação  nº 1018241-69.2018.8.26.0100

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

APELADO: RAQUEL BOTARELI SALOMÃO

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 12373 

Cancelamento de voo nacional – Descumprimento do 

contrato de transporte aéreo – Infração ao dever de 

pontualidade, ínsito à prestação do serviço – 
Responsabilidade objetiva – Infração contratual 

caracterizada – Danos morais configurados – Ofensa à 

honra, presumida em face da angústia, percalços e 

privações suportadas pelos turistas – Arbitramento em 

quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese 

fática – Sentença mantida – Recurso não provido. 

Apelação manejada contra sentença que julgou 

procedente, em parte, ação de indenização por cancelamento de voo durante a 

vigência de contrato de transporte aéreo nacional, condenando o réu ao 

pagamento aos autores do valor de R$ 10.000,00 pelos prejuízos extrapatrimoniais, 

com juros de mora da citação e correção monetária contados da sentença e 

impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da condenação objetivando, em suma, o 

reexame e a reversão do julgado com fundamento, em síntese, na necessidade de 

manutenção da aeronave por motivos de segurança, ensejando o cancelamento do 

voo, na imprevisibilidade do evento, na quebra do nexo de causalidade, na 

excludente de responsabilidade, na inexistência de dano, pois o réu prestou a 

devida assistência aos autores, na inocorrência de danos morais e requerendo a 

redução do montante arbitrado. 

Tempestivo, preparado e respondido sustentando a 

manutenção do resultado.  

 

Na espécie a responsabilidade foi de natureza 

objetiva, estando ínsitas ao contrato de transporte aéreo as cláusulas de 

indenidade e pontualidade, por força dos arts. 734 e 737 do Código Civil, 

combinados com os arts. 927, Parágrafo único e 931, sendo o problema mecânico 

na aeronave situação previsível e inerente ao desempenho das atividades da 

aviação comercial, não preexcluindo o dever de reparação dos passageiros e a 

inoperância da cláusula de não indenizar, Súmula n. 161 do Supremo Tribunal 
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Federal1, esterilizando as teses articuladas.

Noutros termos: "São, pois, obrigações do 

transportador, derivadas do contrato, a de levar pessoa ou coisa ao destino 

combinado, dentro do prazo estabelecido e nas condições estipuladas, zelando 

pela segurança e conservação com toda a diligência possível e exigível" (cf. J. C. 

SAMPAIO DE LACERDA, Curso de Direito Comercial Marítimo e Aeronáutico, RJ, 

Freitas Bastos, 3.ª ed., pág. 510, n. 294, 1961).

Daí a responsabilidade objetiva e a obrigação de 

ressarcimento pecuniário por força do art. 14 do Código do Consumidor, cujos 

danos extrapatrimoniais, implícitos e presumidos segundo a lógica ordinária das 

coisas, foram decorrentes dos transtornos e dissabores enfrentados com a 

regularização da situação.

De resto, o arbitramento da indenização foi adequado, 

razoável e proporcional à espécie, considerando a angústia, os percalços e 

dissabores enfrentados pelos passageiros, o valor dos bilhetes, o tempo de espera 

para o próximo voo (quase 12 horas) e o grau moderado da culpa, atendendo 

assim aos critérios retributivo compensatório e repressivo censório, desestimulando 

a reiteração de práticas congêneres e conducente à revisão e ao aprimoramento 

dos serviços e assegurando "ao lesado a situação econômica que teria se o fato 

ilícito absoluto não tivesse acontecido" (PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito 

Privado, RJ, Borsoi, 2.ª ed., Tomo LIII/251, § 5.510, n. 8, 1966). Foi o bastante.

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento. 

CÉSAR PEIXOTO

        Relator

1 Súmula n. 161 do STF - Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar.
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