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EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  AÉREO.
CANCELAMENTO  DE  VOO  POR  MANUTENÇÃO  NA  AERONAVE.
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS. APELAÇÃO.  TRANSPORTE  AÉREO.
CANCELAMENTO  DE  VOO.  AERONAVE  SUBMETIDA  À  MANUTENÇÃO
TÉCNICA.  ALEGAÇÃO  DE  DEFEITO  IMPREVISÍVEL.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DE  FORÇA  MAIOR.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  EXCLUDENTE  DO  DEVER  DE
INDENIZAR  NÃO  DEMONSTRADA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  DENTRO  DOS  LIMITES  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  DANOS  MATERIAIS
COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de
serviços, inclusive nos casos de cancelamento e de atrasos em voos internacionais, é
objetiva. Precedentes do STJ.

2. Problemas técnicos ou mecânicos na aeronave não se compreendem no conceito de
caso  fortuito,  tratando-se  de  atividade  rotineira  ao  negócio,  não  servindo  como
excludente de responsabilidade do transportador. 

3. “Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor consentâneo
com  a  gravidade  da  lesão,  observadas  posição  familiar,  cultural,  política,  social  e
econômico-financeira do ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do
lesante,  de  modo  que  com a  indenização  se  consiga  trazer  uma  satisfação  para  o
ofendido,  sem  configurar  enriquecimento  sem  causa,  e,  ainda,  uma  sanção  para  o
ofensor”. (TJPB; AC 200.2009.013997-9/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. João Alves da Silva; DJPB 30/07/2013; Pág. 17).

4. Apelação conhecida e desprovida. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação n.º
0021585-33.2013.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  Azul  Linhas  Aéreas
Brasileiras S.A. e Apelado Tarso Vilela Ferreira. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer a Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.

Azul  Linhas  Aéreas  Brasileiras  S.A. interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 148/152, nos



autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face dela ajuizada por
Tarso Vilela Ferreira, que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de
indenização por danos materiais  nos valores de um mil,  duzentos e cinquenta euros
(cotação  de  30/5/2013)  e  duzentos  e  cinquenta  e  um euros  (cotação  de  20/5/2013),
referentes,  respectivamente,  à  inscrição  do Apelado em evento  que se  realizaria  em
Estocolmo, Suécia, e sua hospedagem, e no valor de R$ 4.980,63, correspondente ao
somatório de gastos com as passagens aéreas de todo o percurso da viagem, o seguro-
viagem, e a locação de um veículo, condenando-a, ainda, ao pagamento de danos morais
fixados no patamar de R$ 8.000,00. 

Em suas razões, f. 148/152, alegou que o cancelamento do voo adquirido pelo
Recorrido  ocorreu  em decorrência  da  necessidade de  manutenção na  aeronave,  para
conserto de defeito detectado momentos antes da decolagem, agindo, segundo afirma,
amparada pela excludente de responsabilidade civil.

Asseverou que não é possível que  qualquer aeronave decole enquanto não for
sanado o defeito técnico, pelo que requereu o provimento do Apelo para que a Sentença
seja reformada, e os pedidos julgados improcedentes, ou na hipótese de manutenção da
condenação, para que o valor da indenização seja minorado em obediência ao princípio
da proporcionalidade e razoabilidade. 

Contrarrazoando, f. 183/187, o Apelado afirmou que adquiriu os bilhetes aéreos
com destino a Cidade de Estocolmo, Suécia, onde defenderia um artigo científico, e que,
o  cancelamento  do  voo  trouxe-lhe  prejuízos  financeiros,  com  o  pagamento  das
passagens aéreas,  da locação do veículo e de hospedagem, pugnando,  ao final,  pelo
desprovimento do Apelo e manutenção do julgado. 

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 177, pelo que, presentes os
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Narram os autos que o Apelado, Professor Universitário, obteve aprovação para
publicação e defesa do artigo científico denominado 22nd Internacional Conferece on
Eletricity Distribuition, f. 21/24, evento que se realizaria nos dias 10 e 13 de junho de
2013, na Cidade de Estocolmo, Suécia, f. 15. 

Infere-se que o Recorrido adquiriu bilhetes aéreos da Empresa ora Apelante,
para a realização do trecho Campina Grande/Recife, e da Empresa Condor Flugdienst,
para o percurso Recife/Estocolmo.

Extrai-se  dos  documentos  de  f.  26/27  e  f.  39,  que  o  voo  de  Campina
Grande/Recife, sairia no dia 7/6/2013, às 15:20h, com chegada em Recife na mesma
data, às 16:05h, de onde sairia com destino a Estocolmo, às 18:20h, também naquela
mesma data.

Resta evidenciado nos autos que, no Aeroporto de Campina Grande, no painel
em que são divulgados os horários de voos, por volta das 15:40h, dez minutos após a
hora prevista da partida da aeronave, funcionários da Empresa Apelante informaram que
o voo para Recife havia sido cancelado, fato que por ela não foi questionado.

Extrai-se  também  dos  autos,  que  o  Apelado  alugou  um  veículo  à  empresa
Localiza, naquela mesma data, 7/6/2017, f. 53, como uma tentativa de chegar em Recife



a tempo de embarcar no voo para Estocolmo, não obtendo, entretanto, qualquer êxito,
tendo  em  vista  que  lá  chegando,  o  avião  já  havia  partido,  fato  igualmente  não
contraposto pela Apelante. 

A Recorrente, por outro lado, sustenta a tese de que o cancelamento do voo
Campina  Grande/Recife  ocorreu  em  decorrência  da  necessidade  de  manutenção  da
aeronave, sem qualquer previsão, agindo, por consequência, acobertada pela excludente
de ilicitude decorrente da força maior. 

Na esteira da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça1 e dos
Tribunais  de  Justiça  pátrios2,  a  responsabilidade  civil  das  companhias  aéreas  em

1 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
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,  Rel.  Ministro  RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07⁄10⁄2014, DJe 10⁄10⁄2014)

2 RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  TURISMO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. PERDA DE
DIÁRIA NO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. DANOS MATERIAS E
MORAIS  CONFIGURADOS  NO  CASO  CONCRETO.  QUANTUM  DO  DANO  MORAL
MINORADO. 1. A parte ré pede provimento ao recurso para reformar a sentença que a condenou ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais. 2. Afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva alegada pela recorrente, posto que se pode verificar pelos documentos acostados aos autos
(fls. 36/39) que os voos com destino à miami foram realizados diretamente pela avianca (ocean air).
3.  Cumpre salientar que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, isto é, ele
responde pelos eventuais danos causados ao consumidor independentemente da existência de
culpa, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Restou incontroverso o fato de ter havido atraso no voo da
autora, fazendo com que esta perdesse a conexão até miami. 5. A situação enfrentada pela autora
ultrapassa  o  mero  aborrecimento,  posto  que  esta  teve  que  permanecer  por  diversas  horas  em
aeroportos de conexão, além de perder uma diária em seu destino. Assim, constata-se que o dano
moral resta configurado em concreto no caso em questão, devendo ser mantida a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais. 6. O quantum indenizatório, entretanto, merece ser
minorado para R$ 3.000,00, quantia esta adequada aos parâmetros da presente turma recursal cível
no julgamento de casos análogos. 7. Cabível também o pagamento à autora de indenização pelos
danos materiais, no valor de R$ 815,53, posto que esta perdeu uma diária do pacote contratado. 8.
Com relação aos juros moratórios relativos ao valor da indenização por danos morais, os mesmos
devem  contar  a  partir  da  citação  do  réu,  nos  termos  do  art.  219  do  Código  Civil.  Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJRS; RecCv 0009768-32.2015.8.21.9000;
São Leopoldo; Primeira Turma Recursal Cível; Relª Desª Fabiana Zilles; Julg. 02/09/2015; DJERS
09/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.  CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  ALIANÇA  ENTRE  COMPANHIAS  AÉREAS.  INTERLINE.
ATRASO DE VOO ATÉ O AEROPORTO DE CONEXÃO, QUE DEU CAUSA À PERDA DO
EMBARQUE  NO  VOO  SUBSEQUENTE.  HIPÓTESE  DE  FORTUITO  INTERNO.
REACOMODAÇÃO  DA  PASSAGEIRA  NÃO  PROVIDENCIADA.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. A relação
existente entre as partes tem cunho consumerista, em que a autora figura como consumidora e



decorrência  da  má prestação  de  serviços,  inclusive nos casos  de cancelamento  e de
atrasos em voos, é objetiva.

No caso em comento, de acordo com o Relatório de Ocorrência Técnica ROT-
351/14, f. 100, datado de 25/6/2014, elaborado pela própria Apelante, “a tripulação da
aeronave reportou que as garrafas portáveis de oxigênio estavam com baixa pressão”,
razão pela qual a equipe técnica de manutenção realizou sua substituição, circunstância
que levou ao cancelamento do voo.

A  substituição  de  garrafas  portáteis  de  oxigênio  não  pode  se  enquadrar  no
conceito de “manutenção técnica não programada”, porquanto não se trata de um evento
imprevisível, devendo fazer parte da rotina de uma empresa aérea no que diz respeito à
manutenção de suas aeronaves, pelo que não restou comprovado o alegado caso fortuito,
único motivo, na presente hipótese, que seria capaz de afastar a responsabilidade civil,
por ser causa excludente de responsabilidade. 

No  que  diz  respeito  ao  quantum indenizatório,  levando  em consideração  as
circunstâncias do caso, em que o Apelado teve que suportar o imprevisto de saber que
seu projeto científico, selecionado dentre alguns outros, não foi apresentado e defendido
conforme o programado, que foi obrigado a alugar um veículo para ir até o Aeroporto de
Recife,  tendo  que  pernoitar  naquela  Cidade,  a  capacidade  econômica  da  Apelante,
considerada uma empresa de grande porte,  e o caráter pedagógico da condenação, o
valor fixado pelo Juízo dos R$ 8.000,00 revela-se suficiente à reparação do dano moral
sofrido.

as rés como prestadoras de "produtos" e serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro
na Lei n. 8.078/90. Logo, a responsabilidade civil das requeridas deve ser analisada sob a ótica
objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC. Uma vez que a perda do embarque no voo com
destino à Miami-FL se deu em razão do incontroverso atraso de uma hora no voo antecedente, até o
aeroporto de conexão, resta caracterizada a responsabilidade civil da apelante pelos danos causados à
autora, em razão de sua responsabilidade ser objetiva, caracterizando o atraso, ausente prova de caso
fortuito ou força maior, hipótese de fortuito interno, ligada aos riscos do negócio. Na hipótese dos
autos, não providenciou a recorrente a reacomodação da passageira-autora em outro voo, próprio ou
de congênere, para o destino final, conforme determina o art. 6º da Resolução Nº 141 da ANAC, de 9
de março de 2010, limitando-se inscrevê-la em lista de espera, sem fornecer informações concretas
de  quando  poderia  se  dar  a  sua  partida.  Destarte,  não  há  réstia  de  dúvida  que  se  encontra
devidamente  evidenciada  a  conduta  antijurídica  das  companhias  aéreas  e,  por  conseguinte,
configurado o dever de indenizar. [...] (TJMG; APCV 1.0024.12.055441-5/001; Rel. Des. Eduardo
Mariné da Cunha; Julg. 23/07/2015; DJEMG 03/08/2015) 

RECURSO  INOMINADO.  TRANSPORTE  AÉREO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS.
ATRASO NO VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. PERDA DE CONEXÃO
PARA O DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. ART. 14, DO CDC. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS  MATERIAIS  COMPROVADOS.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  QUANTUM
MINORADO. Caso em que a autora relatou o atraso de vôo com saída do Rio de Janeiro que
acarretou a perda da conexão em Curitiba com destino à Porto Alegre. Postulou indenização por
danos materiais e morais. A demandada não comprovou nos autos os fatos alegados: Atraso do vôo
devido à quebra do push back e em razão da demora por parte da administradora do aeroporto em
providenciar o comboio para acompanhamento na pista. Aplicação da regra do art. 333, II do CPC.
Falha na prestação de serviço configurada - Art. 14, caput do CDC. Dano material devidamente
comprovado, referente aos valores despendidos com alimentação e compra de nova passagem de
ônibus para alegrete,  no valor de R$ 154,40. Danos morais que restaram configurados.  Inegável
transtorno diante da má prestação de serviço da companhia aérea. Autora que suportou atraso de
cerca de 13 horas e teve a perda do ônibus programado para alegrete, tendo que passar a noite em
Porto Alegre para poder ingressar no próximo ônibus disponível. Quantum que vai reduzido para R$
4.000,00  para  fins  de  adequação  ao  caso  concreto,  bem  como  para  atender  aos  critérios  de
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJRS; RecCv 0028305-76.2015.8.21.9000; Alegrete; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Ana
Cláudia Cachapuz Silva Raabe; Julg. 26/08/2015; DJERS 31/08/2015)



Quanto  aos  danos  materiais,  restou  cabalmente  comprovado  que  o  Apelado
custeou  sua  inscrição  para  participação  no  evento,  no  valor  de  um mil,  duzentos  e
cinquenta  euros,  f.  17,  a  sua  hospedagem  em  Estocolmo,  no  valor  de  duzentos  e
cinquenta  e  um euros,  f.  52,  as  passagens  aéreas  para  Estocolmo,  no  valor  de  R$
3.136,11, f. 27, o seguro viagem, no valor de R$ 114,74, f. 27, e os bilhetes para Recife,
no valor de R$ 76,85, f. 39.

Restaram também demonstrados os gastos com a locação de um veículo feito à
Empresa Localiza, no valor de R$ 694,20, f. 53, alugado pelo Recorrido, como uma
tentativa de chegar a Recife a tempo de alcançar o voo com destino a Estocolmo, bem
como o pernoite em hotel naquela Cidade, no valor de R$ 178,40, f. 48. 

Correta, portanto, a Sentença. 

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de setembro de
2017,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do
julgamento,  além deste  Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador João Alves  da
Silva. Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora de Justiça  Dra.  Marilene  de Lima
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


