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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS e MATERIAIS. MUDANÇA DO INTI-
NERÁRIO DO VOO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMU-
NICAÇÃO.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.   EX-
CLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.  CASO FOR-
TUITO.  RESTRUTURAÇÃO  DA  MALHA  AÉREA. 
PROBLEMA GOVERNAMENTAL  (ANAC E INFRAE-
RO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.  MÁ PRESTA-
ÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONI-
AL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.  AL-
TERAÇÃO DO TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PAR-
TIR DA DATA EM QUE O VALOR FOI FIXADO. MO-
DIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. PROVI-
MENTO PARCIAL DO RECURSO.

− Em que pese a empresa recorrente alegar que os 
fatos decorreram da restruturação da malha aérea, com 
o fito de justificar o defeito na prestação do serviço co-
locado a disposição do consumidor,  não logrou êxito 
em comprovar a existência de fato extintivo, modificati-
vo ou impeditivo do direito do recorrido. Dessa forma, 
impõe-se o dever de indenizar o consumidor pelos da-
nos decorrentes da má prestação do serviço, na moda-
lidade in re ipsa
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 - A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 
falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o di-
reito à devida assistência material e informacional ao consu-
midor  lesado,  independentemente  da  causa  originária  do 
atraso. 

- 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

- O termo “a quo” para a correção monetária, no caso de in-
denização por dano moral, é a data em que o valor foi fixa-
do, ou seja, o dia em que o Juiz arbitra a reparação pecuniá-
ria.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORA-
ÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  MORAL.  VALOR  IRRISÓRIO. 
POSSIBILIDADE.     PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO 
ACESSÓRIA.

- Cabível a indenização moral para reparar os prejuízos su-
portados pelo consumidor e, principalmente, inibir novas e 
similares condutas por parte da empresa ofensora.

- O pleito de majoração da indenização por danos morais 
deve ser acolhido quando o valor fixado em primeira instân-
cia se mostra insuficiente para recompensar o abalo moral 
suportado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO E PROVIMENTO 
AO RECURSO ADESIVO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por  Anna Lygia Pimentel Carneiro Braga, rep. por sua genitora, Mônica Pimentel 
Monteiro Carneiro Braga em face da VRG Linhas Aéreas S/A,  alegando, em síntese, 

que adquiriu passagem aérea junto à empresa demandada, com embarque previsto da ci -

2



Apelação Cível nº 0002674-85.2011.815.2001

dade de Brasília, para o dia 15/02/2010, às 22:00 horas, conexão em Salvador, por volta  

das 23h49m, chegando ao seu destino, João Pessoa, às 01h15m do dia 16/12/2010. 

Aduz a autora que chegou ao aeroporto, com 02 (duas) horas de antecedên-

cia, efetuando o check in e posterior embarque/decolagem no horário marcado.

Alega, ainda, que a aeronave tomou destino diverso, pousando na cidade de 

Aracajú/SE, o que a deixou transtornada e perdida, visto que é menor.

 Acrescenta, também, que não teve assistência da empresa aérea, tendo 

conseguido embarcar  somente às 05h00 da manhã do dia 16/12/2010, com destino  a ci -

dade do Rio de Janeiro, para, então, decolar para João Pessoa, às 12h30min, chegando 

às 15h00, o que expôs sua vida, saúde e integridade a riscos.

Por último, requereu a condenação da promovida ao pagamento de indeni-

zação por danos morais, em razão dos transtornos suportados, bem assim o ressarcimen-

to material, despesas com lanche no importante de R$ 13,15 (treze reais e quinze centa-

vos). - fls. 02/14. 

Às fls. 144/149, sobreveio sentença, julgando procedente o pedido inicial, 

condenando a demandada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título  

de danos morais, bem como lhe imputando a restituição da quantia de R$ 13,15 (treze re -

ais e quinze centavos), corrigida monetariamente a partir da data do fato e acrescida dos 

juros legais.

Insatisfeita, a promovida interpôs o presente recurso apelatório (fls.152/164), 

sustentando a excludente de responsabilidade, consistente em caso fortuito, ao argumen-

to de que o atraso suportado pela autora decorreu da restruturação da malha aérea, ou 

seja, tratando-se de um problema governamental (ANAC e Infraero),  ocasionando diver-

sos transtornos em todo o país. 
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Aduziu, ainda, que não ocorreu nenhuma ofensa, no âmbito moral, a autora, 

capaz de ensejar indenização por parte da empresa recorrente, muito menos no valor que 

foi fixada, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pugna, assim, pela exclusão do reconhecimento do dano extrapatrimonial 

arbitrado, ou, ainda, alternativamente, a redução do seu  quantum,  bem ainda, requer a 

aplicação da súmula 362, do STJ.

Contrarrazões apresentadas às fls.168/173.

Por sua vez, o promovente ingressou com Recurso Adesivo de fls. 174/182, 

pleiteando a majoração do dano moral.   

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls. 

203/209) pelo desprovimento do recurso apelatório e provimento do recurso adesivo para 

majorar o quantum fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quin-

ze mil reais).

É o relatório.

VOTO

RECURSO APELATÓRIO DA VRG LINHAS AÉREAS S/A

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrên-

cia de má qualidade de serviços prestados por companhia de transporte aéreo. 

Neste feito, tudo se resume em aferir se a conduta da empresa recorrente 

causou prejuízos extrapatrimoniais a passageira, ora apelada, que buscou seus serviços,  

devendo, em caso positivo, indenizá-lo. 
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Sustenta a companhia demandada a excludente de responsabilidade, con-

sistente em caso fortuito, ao argumento de que o atraso suportado pela autora decorreu 

da  restruturação  da  malha  aérea,  ou  seja,  tratou-se  de  um problema  governamental 

(ANAC e Infraero),  gerando diversos transtornos em todo o país. 

Aduziu, ainda, que não ocorreu nenhuma ofensa, no âmbito moral, a autora, 

capaz de ensejar indenização por parte da empresa recorrente, muito menos no valor que 

foi fixada, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pugna, assim, pela exclusão do reconhecimento do dano extrapatrimonial 

arbitrado, ou, ainda, alternativamente, a redução do seu  quantum,  bem ainda, requer a 

aplicação da súmula 362, do STJ.

A inconformidade da promovida não merece guarida, porquanto, consideran-

do se tratar de questão de direito consumerista, o contexto probatório mostra-se hábil a 

conferir verossimilhança às afirmações da promovente.

Do cotejo  do caderno processual,  verifica-se que a  demandante  adquiriu 

passagem aérea junto à empresa aérea, com embarque previsto da cidade de Brasília, 

para o dia 15/02/2010, às 22:00 horas, conexão em Salvador, por volta das 23h49m, che-

gado ao seu destino, João Pessoa, às 01h15m do dia 16/12/2010. 

Aduz a autora que chegou ao aeroporto, com 02 (duas) horas de antecedên-

cia, efetuando o check in e posterior embarque/decolagem no horário marcado.

Alega, ainda, que a aeronave tomou destino diverso, pousando na cidade de 

Aracajú/SE, o que a deixou transtornada e perdida, visto que é menor.

 Acrescenta, também, que não teve assistência da empresa aérea, tendo 

conseguido embarcar  somente às 05h00 da manhã do dia 16/12/2010, com destino  a ci -

dade do Rio de Janeiro, para, então, decolar para João Pessoa, às 12h30min, chegando 

às 15h00, o que expôs sua vida, saúde e integridade a riscos.
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Tais fatos são incontroversos, porquanto a empresa demandada não se 
insurgiu quanto à matéria fática.

Assim, a irresignação da recorrente, conforme já exposto, limita-se à alega-

ção de que há excludente de responsabilidade, ao argumento de que  o atraso suportado 

pela autora decorreu da restruturação da malha aérea, ou seja, tratou-se de um problema 

governamental (ANAC e Infraero), gerando diversos transtornos em todo o país. 

No que pertine à afirmação acima exposta, as notícias colacionadas pela au-

tora refletem o que realmente aconteceu naquele período, chegando-se a conclusão de 

que ocorreu a mudança do itinerário previsto do voo, sem a prévia comunicação, confor-

me se depreende dos documentos acostados à exordial – fls. 18/21.

Nesse  sentido,  observa-se,  ainda,  que  a  parte  promovida  não  trouxe 

justificativa plausível para tal modificação, gerando o transtorno para a parte promovente.

Assim, a mera alegação de que a negativa do embarque se deu por conta da 

restruturação  da  malha  aérea,  não  tem  o  condão  de  excluir  a  responsabilidade  da 

empresa, pois esta sequer juntou, aos autos, provas capazes de impedir, modificar ou 

extinguir o direito dos autores (art. 333, II, CPC). 

Dito isto, não há como ausentar a companhia recorrente da sua  responsabi-

lidade, devendo esta arcar com os riscos do seu negócio, e os danos que a má prestação 

do serviço acarreta ao consumidor.

Nesse sentido, colaciono arestos extraídos da jurisprudência pátria:  

 
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO ITI-
NERÁRIO. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA 
COMPLETAR TRAJETO CONTRATADO. ATRASO. AUSÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE INFORMAÇÃO ADEQUA-
DA E CLARA.  FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  RES-
PONSABILIDADE OBJETIVA.  EXCLUDENTE DE RESPONSA-
BILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR PRO-
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PORCIONAL E RAZOÁVEL.  RECURSO CONHECIDO.  PRELI-
MINAR AFASTADA.  IMPROVIDO.  SENTENÇA MANTIDA.  1.A 
assistência de advogado não é obrigatória na hipótese dos autos,  
pois há litisconsórcio ativo, de sorte que deve ser considerada a  
pretensão deduzida por cada autor, individualmente. Ademais, os  
requerentes formularam pedido incerto quanto aos danos materi-
ais, o que ensejou a extinção do processo, sem resolução de mé-
rito, no particular. Possível, portanto, o comparecimento pessoal,  
conforme previsto no art. 9º da Lei n. 9.099/95. Preliminar rejeita-
da. 2.As indenizações tarifadas previstas nas Convenções Inter-
nacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam às fixações  
de reparação de danos morais decorrentes de má prestação do 
serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o Código  
de Defesa do Consumidor (STJ. AGRG no AREsp 83.338/RJ, Rel.  
Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 
20/09/2012, DJe 04/10/2012). No mesmo sentido é o entendimen-
to no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual. "Afastam-se as  
normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Con-
venção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vili-
pêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Con-
sumidor". (RE 351750, Relator(a). Min. Marco Aurélio, Relator(a)  
p/  Acórdão.  Min.  Carlos  BRITTO,  Primeira  Turma,  julgado  em 
17/03/2009,  DJe-181  DIVULG  24-09-2009  PUBLIC  25-09-2009  
EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP V. 57, n. 384, 2009, p.  
137-143). 3.Pela sistemática do Código de Defesa do Consu-
midor,  em seu  art.  14,  a  responsabilidade  civil  nos  casos  
como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstra-
ção de culpa. Não sendo reconhecida a excludente prevista  
no § 3º, inciso II do citado artigo, surge o dever de indenizar  
atribuído à empresa aérea. 4.Incontroversa a modificação do 
itinerário do voo AA 213, o qual partiu de Miami e pousou em 
Goiânia, e não em Brasília, como contratado. Da mesma for-
ma, não há controvérsia quanto à espera no interior da aero-
nave por várias horas, à acomodação posterior dos consumi-
dores em ônibus para o percurso do trajeto Goiânia-Brasília,  
e ao atraso considerável para chegada a Brasília. 5.A alega-
ção da companhia aérea de que o atraso teve como causa  
questões meteorológicas não foi comprovada. Ausente qual-
quer documento apto a revelar o real motivo da falha na pres-
tação do serviço. 6.Ademais, ainda que a parte ré tivesse de-
monstrado a existência de força maior, o que não ocorreu no  
caso, não estaria isenta de prestar a devida assistência mate-
rial, conforme determinação do art. 14, §1º, da Resolução da  
ANAC n. 141, de 9 de março de 2010. 7.A empresa também 
não  comprovou  ter  prestado  informação  adequada  e  clara  
aos autores, a teor do art. 6º, inciso III, do CDC. 8.A alteração  
do itinerário, a modificação do meio de transporte, o atraso 
para chegar ao destino, o descaso da empresa e a falta de in-
formações  causaram  transtornos  que  ultrapassam  o  mero  
aborrecimento do cotidiano e impõem o dever de reparar pe-
los danos morais suportados. 9.Na seara da fixação do valor  
da reparação devida, mister levar em consideração a gravida-
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de do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econô-
mico da lesante. Também não se pode deixar de lado a fun-
ção pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada  
em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não  
retorne a praticar os mesmos atos. 10.Desta feita, considera-
dos os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo  
juízo  monocrático  não  se  mostra  excessivo,  devendo  ser  
mantido o quantum fixado. 11.Recurso inominado conhecido 
e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamen-
tos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas pro-
cessuais  e  dos  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em 
10% sobre o valor da condenação. 12.A Súmula de julgamen-
to servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 46 da Lei n.  
9.099/95  e  27  da  Lei  n.  12.153/09.  (TJDF;  Rec  
2014.01.1.089865-4; Ac. 854.124; Terceira Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Carlos Alber-
to Martins Filho; DJDFTE 16/03/2015; Pág. 639) Grifo nosso.

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIZAÇÃO  CIVIL.  
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉ-
REO. VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MODIFICAÇÃO 
DO HORÁRIO DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. AL-
CANCE DO DESTINO UM DIA APÓS A DATA CONTRATADA.  
DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  SENTENÇA  MANTIDA.  
RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a empresa recor-
rente alegar que os fatos decorreram de condições climáticas 
e da regular operação de controle do espaço aéreo, com o 
fito de justificar o defeito na prestação do serviço colocado a  
disposição do consumidor, não logrou êxito em comprovar a  
existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do di-
reito do recorrido. Dessa forma, impõe-se o dever de indeni-
zar o consumidor pelos danos decorrentes da má prestação  
do serviço, na modalidade in re ipsa. 2. No caso, restou evi-
denciado nos autos que a empresa aérea recorrente desres-
peitou o art. 737 do Código Civil, ao modificar o horário e al-
terar o itinerário da viagem, impondo ao passageiro o alcance  
de  seu  destino  um  dia  após  o  previamente  contratado.  3.  
Considerando toda a situação vivenciada pelo recorrido, deve 
a empresa recorrente responder objetivamente pelos danos 
advindos da má prestação dos seus serviços, consoante dis-
posto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Da-
nos morais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantidos,  
por atenderem aos princípios da razoabilidade e proporcionalida-
de. 5. Recurso Conhecido e Desprovido.  Sentença mantida por  
seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas e honorários advo-
catícios  pelo  recorrente,  sendo estes  últimos arbitrados em R$  
400,00 (quatrocentos reais). (TJDF; Rec 2011.01.1.070260-3; Ac. 
662.744; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do 
Distrito Federal; Rel. Juiz João Fischer; DJDFTE 25/03/2013;  
Pág. 297)  Grifo nosso.
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CONSUMIDOR.  COMPANHIA  AÉREA.  ALTERAÇÃO  DO  HO-
RÁRIO E ITINERÁRIO CONTRATADO E POSTERIOR CANCE-
LAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANO  MORAL  CARACTE-
RIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VA-
LOR  ARBITRADO.  SENTENÇA  MANTIDA.  1.  Independente-
mente da existência de culpa, o fornecedor de serviços res-
ponde pela reparação dos danos causados aos consumido-
res por defeitos relativos à prestação de serviços. No caso, a  
ré/recorrente  alega  problemas climáticos,  mas nada trouxe 
aos autos para demonstrar que, de fato, as condições meteo-
rológicas forçaram o atraso ou cancelamento de voo. Com  
efeito, simples notícia em sítios de Internet acerca do tempo  
faz prova, no máximo, da notícia divulgada, mas não prova a  
veracidade dessa notícia, mormente o alegado fato irresistí-
vel e a não autorização para decolagem. O mesmo se diga  
com relação ao relatório colado no recurso, contendo obser-
vação com siglas que apenas a recorrente traduz. 2. No caso  
a alteração do local de partida do voo direto da cidade do Rio  
de Janeiro - RJ para Ribeirão Preto - SP (do aeroporto Galeão  
para o aeroporto Santos Dumont), tendo a imposição de es-
cala em aeroporto diverso (Belo Horizonte) e posterior cance-
lamento unilateral deste voo, sem a opção de transporte que  
atendesse aos anseios do consumidor, evidenciou má presta-
ção de serviços da companhia aérea. Com efeito, se a viagem  
não se realizou conforme contratado e findou interrompida  
por cancelamento, o serviço não foi prestado como esperado  
pelo consumidor e lhe é devida a reparação do dano moral  
pelas peculiaridades que extrapolam o mero inadimplemento  
contratual. O dano moral decorrera da frustração das expec-
tativas do passageiro porque não pôde se deslocar no perío-
do propício para o compromisso agendado com seus familia-
res na outra cidade, bem assim pela cansativa situação viven-
ciada com a incerteza de chegada ao destino. 3. Para o arbi-
tramento na compensação do dano moral, a Lei não fornece  
critérios. Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios  
para servir de parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio,  
deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, em observância  
às finalidades compensatória,  punitiva,  pedagógica e preventiva 
da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, afigura-se  
razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença impugna-
da.  4.  Recurso  conhecido  e  não  provido  (art.  46  da  Lei  nº  
9.099/95). 5. Parte recorrente vencida deve ser condenada ao pa-
gamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,  
estes arbitrados no caso em 10% do valor da condenação, nos  
termos  do  artigo  55  da  Lei  nº  9.099/95.  (TJDF;  Rec 
2011.01.1.067109-5; Ac. 564.550; Terceira Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Fábio Eduar-
do Marques; DJDFTE 15/02/2012; Pág. 186)  Grifo nosso.
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Quanto à alegação da VRG Linhas Aéreas S/A de que a promovente não 

comprovou os danos morais efetivamente sofridos, entendo que a constatação da altera-

ção indevida do itinerário e atraso do voo, por si só, é capaz de traduzir o dever de indeni -

zar, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira.

  Nesse diapasão, apresento decisões recentes do Superior Tribunal de Jus-

tiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICA-
DAS.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  
COMPANHIA AÉREA.  CONTRATO DE TRANSPORTE.  OBRI-
GAÇÃO  DE  RESULTADO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  
DANOS MORAIS.  ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAM-
PARADO.  PERNOITE  NO  AEROPORTO.  ABALO  PSÍQUICO.  
CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDE-
NIZAÇÃO DEVIDA.  1.  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 in-
formacional  ao  consumidor  lesado,  independentemente  da  
causa originária do atraso.  2.  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.  3.  
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afi-
gura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que  
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar  
a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4.  
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.280.372;  
Proc. 2011/0193563-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo  
Villas Boas Cueva; DJE 31/03/2015) Grifo nosso

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RES-
PONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL.  
1. Violação art. 535 do CPC. Não ocorrência. 2. Dano moral e  
material. Configurado. Excludente de responsabilidade. Inver-
são de entendimento. Necessidade reexame de fatos e provas.  
Súmula nº 7/stj.  3. Valor fixado. Súmula 07/stj.  Razoabilidade e 
proporcionalidade.  4.  Agravo improvido.  (STJ; AREsp 630.224;  
Proc.  2014/0319200-4;  RS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Marco 
Aurélio Bellizze; DJE 12/02/2015) Grifo nosso

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO IN-
DENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANS-
PORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A  
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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 consumi-
dor 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 trans-
porte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência  
material e informacional ao consumidor lesado, independen-
temente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decor-
rente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilida-
de de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do descon-
forto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passagei-
ro. 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 provi-
do. (STJ; REsp 1.280.372; Proc. 2011/0193563-5; SP; Terceira  
Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 10/10/2014)  
Grifo nosso

Como visto, desnecessária é a comprovação do dano, conforme ensina Sér-

gio Cavalieri Filho,  in verbis:

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral  
não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a  
comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até im-
possível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humi-
lhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria  
ela como demonstrar  o descrédito,  o repúdio ou o desprestígio  
através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por en-
sejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão  
de fatores instrumentais.

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexora-
velmente do próprio fato ofensivo,  de tal  modo que,  provada a  
ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma  
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre  
das regras de experiência comum.’1

1  - in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 79/80.
11
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Assim, não tendo a companhia aérea se cercado de cuidados necessários a 

fim de evitar os transtornos proporcionados a consumidora, deve responder pelos danos 

morais pleiteados. 

Logo, restou demonstrado que a postulante sofreu abalos morais, que a de-

mandada agiu com negligência, assim como devidamente comprovado o nexo causal en-

tre a sua conduta e os danos sofridos pela autora, é de se manter o decisum que reco-

nheceu a sua responsabilidade.

Outrossim, no que se refere à redução do quantum indenizatório de R$ 
3.000,00 (três mil reais),  não há, de igual forma, como se acolher tal pretensão, ao 
contrário, deve ser majorada, cuja razão explanarei quando da análise da peça ade-
siva.

Por último, com relação a correção monetária,  verifico que merece acolhi-

mento a tese da promovida, ora apelante, haja vista que nas  indenizações por danos 
morais, deve ser considerado como termo inicial para incidência da atualização monetá-

ria, a data em que foi arbitrado o seu valor, conforme dispõe o entendimento sumulado 

362, do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral in-
cide desde a data do arbitramento”. 

Nessa esteira, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça, senão ve-

jamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓ-
RIO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. CORREÇÃO MONE-
TÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. 1. Em casos análo-
gos, de devolução indevida de cheque, protesto ou inscrição inde-
vida em cadastros de inadimplentes sem notificação, bem como a  
manutenção do registro após a quitação da dívida, o Superior Tri-
bunal de Justiça tem julgado razoável o arbitramento de indeniza-
ção entre 10 a 30 salários mínimos. Precedentes. 2. "A correção 
monetária do valor da indenização do dano moral incide des-
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de a data do arbitramento". Sumulá 362/STJ.  3. Agravo regi-
mental a que se nega provimento”. 2( Grifei).
  

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMI-
NISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.  INDE-
NIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS. OMISSÃO. 
TERMO FINAL DA PENSÃO MENSAL E JUROS MORATÓRIOS.  
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  INEXISTÊNCIA.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. A embargante  
aponta três omissões no aresto anterior: a) termo final da pensão  
fixada para os filhos menores do falecido pai; b) inexistência de  
provimento quanto aos juros moratórios e correção monetária; e  
c) ausência de fixação de honorários sucumbenciais. 2. O termo  
limite da pensão mensal foi estabelecido pelo acórdão de origem 
que consignou ser devida "até a data em que completarem a mai-
oridade, ou até os 24 anos,  se cursando nível universitário" (fl.  
405). O recurso especial não abordou o tema, tratando-se de ver-
dadeira inovação recursal inviável na seara dos embargos decla-
ratórios. 3. Da mesma forma, os juros moratórios foram afastados  
na instância ordinária. A sentença foi expressa ao afirmar: "quanto  
ao pedido de pagamento de juros moratórios e compensatórios  
previstos no art. 1.544, do Código Civil Brasileiro, indefiro por in-
cabível neste caso" (fl. 304), não havendo qualquer irresignação,  
nos subsequentes embargos de declaração, na apelação ou mes-
mo no recurso especial. A questão está preclusa pela ausência de  
impugnação em tempo oportuno.  4. Impende esclarecer que a 
correção monetária deve ser fixada nos termos das Súmulas  
43/STJ e 362/STJ, segundo os índices da Tabela Única que agre-
ga o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do  
STJ.  No caso,  deve ser aplicada a UFIR de 23/05/96 (data do 
fato) até dezembro de 2000, o IPCA-E, de janeiro de 2001 a de-
zembro de 2002 e a SELIC, a partir de janeiro de 2003 cuja inci-
dência, no presente caso, se dá de forma isolada, pois inexisten-
tes os juros moratórios. 5. Os honorários foram fixados pela sen-
tença em 20% sobre o valor da condenação (fl. 319). A base de  
cálculo e o percentual permanecem inalterados,  já que o provi-
mento do recurso especial acarretou apenas a majoração dos va-
lores  indenizatórios.  6.  Embargos  de  declaração  acolhidos  em 
parte, com efeito modificativo, apenas para estabelecer a corre-
ção monetária e seu termo inicial. 3(Grifei).

2 - STJ  - AgRg no AgRg no Ag 1096394/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,  
julgado em 16/08/2011, DJe 22/08/2011).
3  - STJ - Edcl Resp 1090861/PA – Ministro Castro Meira – Segunda Turma – Julg. Em 10/09/2009.
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Desse modo, em vista da majoração que será efetivada, a correção monetá-

ria deve incidir a partir desta decisão, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de 

Justiça. 4

Disto isto, tenho que merece ser provido parcialmente a presente irresigna-

ção, apenas para  modificar o termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir 

do presente acórdão.

RECURSO ADESIVO  DA AUTORA

O objeto da presente súplica, apresentada às fls. 174/182, está concentrado, 

em síntese, na reforma do julgado com relação a majoração do ressarcimento extrapatri -

monial.

Acerca do tema, é importante destacar que os critérios utilizados para a apli -

cação da verba compensatória moral devem estar de acordo com a melhor orientação 

doutrinária e jurisprudencial que versa sobre a matéria.

Segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas, incumbe ao magistrado 

arbitrar a indenização por danos extrapatrimoniais mediante a observação das peculiari -

dades do caso concreto, mensurando as condições financeiras do ofensor e a situação da 

vítima, de modo que a reparação não se torne fonte de enriquecimento sem causa.

De outro lado, o quantum indenizatório não pode ser inexpressivo, a ponto 

de não atender aos fins a que se propõe, ou seja, compensar a vítima e inibir a repetição 

da conduta ilícita pelo agressor.

4  “A orientação das Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, nos casos de indenização por  
danos morais, é no sentido de que deve incidir a correção monetária a partir da fixação de um valor definiti-
vo para a condenação, in casu, o Acórdão recorrido.” (AgRg no Ag 1380089/SP, Rel. Ministro SIDNEI BE-
NETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011)
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Com base nessas considerações, a sentença deve ser reformada,  eis 
que  é  necessária  a  majoração  do  ressarcimento  moral  fixado  no  valor  de  R$ 
3.000,00 (três mil reais) para a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais),  montante este 

que vislumbro suficiente, servindo para amenizar o sofrimento da autora, bem como se 

torna um fator de desestímulo, a fim de que a ofensora não volte a praticar novos atos de 

tal natureza.

Vale registrar que a Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa - Procura-

dora de Justiça, também seguiu o mesmo raciocínio, opinando pela majoração do ressar-

cimento indenizatório para a quantia acima fixada, conforme  parecer ministerial às fls. 

203/209.

Pelas razões acima expostas,  PROVEJO PARCIALMENTE  O APELO DA 
VRG LINHAS AÉREAS S/A, para modificar o termo inicial da correção monetária, 
que deve incidir a partir do presente acórdão, bem como DOU PROVIMENTO PAR-
CIAL AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA, majorando o valor indenizatório para R$ 
10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além da relatora, a Exmª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juí-
za convocada, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des.José Ricardo  Por-
to), o Exmo. Des. Leandro dos Santos e o Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convo-
cado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e 

Presente à sessão a Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de 
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 12 de maio de 2015.

Drª. Vanda Elizabeth Marinho
                         RELATORA
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