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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO - MANAUS
PROCESSO N.º 0226968-20.2008.8.04.0001
APELANTE: GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.
ADVOGADO: ANGÉLICA ORTIZ RIBEIRO, CATHARINA BOTELHO DIAS DOS 
SANTOS
APELADO:  LYGIA BARROSO DANTAS
ADVOGADA: DJANE OLIVEIRA MARINHO, HILDERLEY REGO BARBOSA

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE FATO DE 
SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PROVA DA LESÃO. DESNECESSIDADE. DANO IN RE 
IPSA. VALOR DO QUANTUM DEBEATUR FIXADO EM R$ 10.000,00 . AFERIÇÃO DA 
PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara 
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, à unanimidade, dar 
parcial provimento à Apelação Cível, nos termos do voto que acompanha a presente 
decisão, dela fazendo parte integrante. 

Sala das Sessões, Manaus/AM,

P R E S I D E N T E 
(Assinatura Eletrônica)

R E L A T O R
(Assinatura Eletrônica)
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO - MANAUS
PROCESSO N.º 0226968-20.2008.8.04.0001
APELANTE: GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.
ADVOGADO: ANGÉLICA ORTIZ RIBEIRO, CATHARINA BOTELHO DIAS 
DOS SANTOS
APELADO:  LYGIA BARROSO DANTAS
ADVOGADA: DJANE OLIVEIRA MARINHO, HILDERLEY REGO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VRG LINHAS 
AÉREAS S.A contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de 
Manaus, que, provendo o pedido do apelado, condenou a apelante ao pagamento de R$ 
10.000,00 a títulos de danos morais decorrentes da má prestação de serviços pela 
companhia aérea.

Alega a recorrente que o dano moral não restou 
caracterizado por inexistir nexo causal entre a sua conduta e os danos gerados. Aduz 
ainda que a condenação foi desproporcional, eis que desconsiderou a conduta da 
sociedade empresária, que providenciou todas as despesas relativas à hospedagem e 
alimentação dos recorridos, caracterizando enriquecimento ilícito do apelado.

O recorrido argumenta que o dano moral é impassível de 
prova; que sofreu intenso desconforto com a situação criada pela apelante e que o juiz 
fixou corretamente o quantum debeatur, pois levou em consideração a gravidade e 
extensão do dano e a situação econômica do ofensor e do ofendido.

O Ministério Público, em seu parecer, pugnou pela aplicação 
do CDC ao caso, mais especificamente no que se refere à seção relativa à 
responsabilidade por danos decorrentes de fatos (defeitos) de serviço. Aduz que, 
conquanto a apelante tenha arcado com os custos decorrentes de sua conduta 
(alimentação, hospedagem), ainda assim é verificável a angústia pela qual passou o 
apelado, razão pela qual a indenização deve ser mantida. Entendeu, por fim, que o valor 
da condenação foi adequado, pois consentâneo não só com os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, mas também com a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

V O T O

Inicialmente verifico a presença de todos os pressupostos 
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao mérito.

DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.

O apelante alega a inexistência de dano moral, porquanto '' 
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inexiste nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os supostos danos alegados 
pela parte apelada, razão pela qual, (sic) não há como imputar à empresa apelante 
qualquer responsabilidade pelos mesmos'' (fl. 107).

O nexo causal pode ser sinteticamente conceituado como o 
liame existente entre a conduta e o dano, vale dizer, '' é um elemento referencial entre a 
conduta e o resultado. É um conceito jurídico-normativo através do qual poderemos 
concluir quem foi o causador do dano''.

Em se tratando de dano moral, entendido como ofensa aos 
direitos de personalidade de outrem, difícil seria provar o intenso sofrimento decorrente 
da conduta lesiva. Por esta razão, diz-se que o dano moral é in re ipsa: basta a 
comprovação do fato danoso para concluir-se pela existência do dano. Nas palavras de 
Sérgio Cavalieri Filho1:

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 
uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 
dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente 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 da experiência comum.

No mesmo sentido nos ensina Carlos Roberto Gonçalves2:

O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento 
contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da 
esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no 
interior da personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de presunção 
absoluta.

Os danos morais pleiteados derivam da falha da prestação 
de serviços que, note-se, nunca foi contestada, mostrando-se incontroversa (fl. 96). A 
defesa feita pela recorrente não negou o atraso dos voos nem a perda da conexão em 
momento algum, tendo limitado-se a argumentar a ocorrência de fortuito externo (fls. 
45-48).

O Superior Tribunal de Justiça, em casos como o ora 
analisado, reconhece que o dano moral deriva do próprio atraso, como se pode perceber 
pela leitura dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A 
INADMISSÃO DERECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE 
PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO.ATRASO EM VÔO. PERDA DE 
CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 1. O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se 
in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo 
passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam 

1 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, pág. 90, 2010.
2 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, Vol. IV, Responsabilidade Civil, pág. 391, 2012.
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do próprio fato. 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de 
Justiça é deque o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de 
reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses 
em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante,distanciando-se 
dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 
Desse modo, não se mostra exagerada a fixação,pelo Tribunal a quo, em 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação moral em favor da parte 
agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos 
serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional 
intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na 
decisão agravada. 3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra 
óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria 
fático-probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - 
AgRg no Ag: 1306693 RJ 2010/0085321-0, Relator: Ministro RAUL 
ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 06/09/2011)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. 
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS 
MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA FÁTICA. 
INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR.REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA 
RAZOABILIDADE. 1. O dano moral decorrente de atraso de voo, 
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador 
opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em 
virtude do desconforto,da aflição e dos transtornos suportados pelo 
passageiro.(REsp299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE 
MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 
23/11/2009) 2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o 
acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado 
nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.3. O valor da indenização 
por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a 
realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando 
exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não 
ocorre neste feito.4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento 
novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 
próprios fundamentos.5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - 
AgRg no Ag: 1410645 BA 2011/0062738-6, Relator: Ministro PAULO DE 
TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/10/2011, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2011)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE 
VÔO INTERNACIONAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DAS REGRAS DA CONVENÇÃO DE 
VARSÓVIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. 
CONDENAÇÃO EM FRANCO POINCARÉ - CONVERSÃO PARA DES - 
POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A 
responsabilidade civil por atraso de vôo internacional deve ser apurada a 
luz do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo as situações 
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descritas na Convenção de Varsóvia, eis que aquele, traz em seu bojo a 
orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. 
2. O dano moral decorrente de atraso de vôo, prescinde de prova, 
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, 
por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, 
da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3 - Não 
obstante o texto Constitucional assegurar indenização por dano moral sem 
restrições quantitativas e do Código de Defesa do Consumidor garantir a 
indenização plena dos danos causados pelo mau funcionamento dos 
serviços em relação ao consumo, o pedido da parte autora limita a 
indenização ao equivalente a 5.000 francos poincaré, cujos precedentes 
desta Egrégia Corte determinam a sua conversão para 332 DES (Direito 
Especial de Saque). 4 - Recurso Especial conhecido e parcialmente 
provido. (STJ - REsp: 299532 SP 2001/0003427-6, Relator: Ministro 
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 27/10/2009, T4 - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2009)

Tendo o atraso sido evidenciado, e sendo o dano moral in re 
ipsa (decorrente do próprio atraso), não há como questionar-se o vínculo causal entre a 
conduta e o dano.

DO VALOR DO DANO MORAL.

Nosso ordenamento jurídico acolhe, em âmbito civil, o 
princípio da reparação integral (art. 9443) , resumido pela doutrina francesa na 
expressão tout le dommage, mais rien que le dommage (todo o dano, mas não mais que 
o dano), que tem como um de seus corolários a vedação ao enriquecimento injustificado 
do lesado4.

A indenização mede-se pela extensão do dano. Mas qual a 
extensão de um dano moral, tendo em vista sua natureza extrapatrimonial? A pergunta 
não encontra resposta satisfatória in abstrato, devendo o julgador, na análise de cada 
caso apresentado, fixar o quantum debeatur '' de acordo com o seu prudente arbítrio, 
atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor''5.

O magistrado não pode fixar o valor em desrespeito à regra 
da proporcionalidade, que tem como limites a proibição tanto do excesso 
(übermassverbot ) quanto da insuficiência (untermassverbot), devendo buscar a 
reparação in totum do dano causado a partir das circunstâncias do caso.

O juízo de piso estabeleceu o quantum debeatur em R$ 
10.000,00, valor este questionado pelo apelante, que entendeu haver enriquecimento 
sem causa do apelado. O Ministério Público trouxe decisão do STJ que, em caso de 
atraso de vôo, impôs idêntico valor a título de indenização:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

3 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
4 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira, Princípio da Reparação Integral, Indenização no Código Civil, pág. 57, 2010.
5 CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., pág. 96.
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RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 
TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. FALHA DO SERVIÇO. 
ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VÔO .INDENIZAÇÃO. 
RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO QUANTUM. TEORIA DA PERDA 
DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O 
recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe 
a Súmula n. 7/STJ. 2. Contudo, em hipóteses excepcionais, quando 
manifestamente evidenciado ser irrisório ou exorbitante o arbitramento da 
indenização, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 
referido óbice, para possibilitar a revisão. 3. No caso concreto, o 
Tribunal a quo manteve em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 
indenização fixada em razão de atraso de voo e posterior 
cancelamento, o que impediu a autora de participar de concurso 
público para o qual havia se inscrito. 4. Nesse contexto, a 
indenização foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de 
adequar o valor à jurisprudência desta Corte. 5. O prequestionamento 
é pressuposto de admissibilidade do recurso especial. Aplicação das 
Súmulas ns. 282 e 356 do STF. 6. O acórdão recorrido, ao arbitrar o 
quantum indenizatório, não enfrentou o tema da teoria da perda de uma 
chance, portanto aplicáveis as Súmulas ns. 282 e 356 do STF. 7. Agravo 
regimental desprovido.

Ocorre que, analisando mais detidamente o julgado , verifica-
se clara distinção entre as situações trazidas ao Judiciário. Isso porque, no precedente 
colacionado, o indivíduo lesado foi impedido de participar de um concurso para o qual 
estava inscrito em consequência do atraso do voo, o que certamente eleva a 
indenização. No mesmo montante foi a indenização pela falha do serviço que acarretou 
a perda de compromissos profissionais:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - 
AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS - 
QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - REVISÃO - 
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA 
- IMPROVIMENTO. 1.- Não se detecta qualquer omissão, contradição ou 
obscuridade no Acórdão Recorrido, uma vez que a lide foi dirimida com a 
devida e suficiente fundamentação, apenas não se adotou a tese da 
Agravante. 2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada 
a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para 
a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento 
do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor 
fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se 
mostre teratólogico, por irrisório ou Abusivo. 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. 4.- O Agravo não trouxe nenhum 
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argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se 
mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no AREsp 193113 / DF, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira 
Turma, Julgado em 28/08/12, Dje 17/09/12)

No presente caso, conquanto o dano moral esteja 
evidenciado, pois decorrente da própria circunstância fática (in re ipsa), o valor arbitrado 
pelo juízo a quo demonstra-se excessivo em relação ao que normalmente se verifica na 
prática dos nossos Tribunais.

O STJ, como se percebe, somente fixou o valor de R$ 
10.000,00 às situações por ele analisadas por estarem elas relacionadas com eventos 
danosos mais sérios: a perda de um concurso e de compromissos profissionais. Fixar o 
mesmo valor para o presente caso afigura-se medida desproporcional. Pesquisando 
casos análogos na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, verificamos facilmente a 
necessidade de minoração do quantum estabelecido:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
ATRASO INJUSTIFICADO DE APROXIMADAMENTE OITO HORAS. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE FORÇA 
MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 2.500,00. PRECEDENTES 
DESTAS TURMAS RECURSAIS. Nos termos do art. 14 do CDC, a 
responsabilidade civil do transportador é objetiva, sendo desnecessária a 
discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados 
pela parte autora, que enfrentou um atraso de aproximadamente oito 
horas em seu vôo, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, 
configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor e 
ensejando indenização a título de danos morais. O quantum 
indenizatório fixado pelo juízo a quo (R$ 1.000,00) deve ser majorado 
para R$ 2.500,00, em conformidade com os parâmetros adotados por 
estas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004323382, Segunda 
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 
Costa Pacheco, Julgado em 04/09/2013)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 
QUE NEGOU SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO 
CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE MÉRITO PRÓPRIO, ORA 
DIALOGANDO COM OS REQUISITOS GENÉRICOS DA APLICAÇÃO DO 
ART. 557 DO CPC, ORA COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO 
ORIGINÁRIO. ESSÊNCIA INFRINGENTE DO RECURSO DE AGRAVO 
INTERNO NECESSIDADE DE LEVAR AO COLEGIADO DECISÃO 
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR - DECISÃO 
UNIPESSOAL QUE DEVE SER MANTIDA JÁ QUE PREENCHEU OS 
REQUISITOS PARA A SUA APLICAÇÃO.DO MÉRITO - DIREITO DO 
CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DE VÔO 
DOMÉSTICO - MAU TEMPO - AUTORA QUE FOI OBRIGADA A 
AGUARDAR O DIA SEGUINTE PARA EMBARCAR - AUSÊNCIA DE 
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PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
AÉREA - INOCORRÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO 
CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO - CONFIGURAÇÃO DE 
DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 
RECURSO PRINCIPAL QUE RESTOU ASSIM EMENTADO: 1 - Ação que 
objetiva a reparação moral e material decorrente dos danos advindos de 
cancelamento de vôo em virtude de intempéries climáticas. 2- Relação de 
consumo. Aplicação do CDC que não foi impugnada pelas partes, sendo 
incontroverso que a parte autora se subsume ao conceito de consumidor 
previsto no art. 2º. do referido diploma legal e a parte ré, ao conceito de 
fornecedor disposto no art. 3º. da mesma lei. 3 Autora que só logrou ser 
colocada a bordo de aeronave que partiria com destino ao Rio de 
Janeiro no dia seguinte, tendo sido obrigada, por isso, a pernoitar na 
cidade de embarque, com despesas de hospedagem, alimentação, 
transporte e telefonemas por sua conta. 4- Ré que não apresentou em 
sua defesa qualquer argumento capaz de afastar a alegação da autora de 
que não houve a devida prestação de assistência ao consumidor. 5- 
Contrato de transporte aéreo de passageiros que possui normatização 
específica na Lei nº 7.565 de 19 de dezembro de 1986, cujo art. 231, par. 
Único estabelece que quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 
aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 
seja o motivo, todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da 
viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e 
hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo 
da responsabilidade civil. 6- Manutenção da sentença que julgou 
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento 
de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao 
reembolso das despesas decorrentes do pernoite forçado na cidade 
de onde embarcaria o avião com destino ao Rio de Janeiro. NEGO 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO (DES. MARCELO LIMA 
BUHATEM - Julgamento: 01/06/2011 - QUARTA CAMARA CIVEL) 

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. CONEXÃO. VÍCIO DO 
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. 
EXCLUDENTES INCOMPROVADAS. REVELIA. FATO DE TERCEIRO 
IMPREVISÍVEL. DESCARACTERIZAÇÃO. ART. 14, § 3º, CDC. 
INAPLICAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 
APELO PROVIDO, EM PARTE. 1. O atraso em vôo aéreo 
impossibilitando a conexão pelo passageiro e culminando na ausência em 
compromisso de trabalho préagendado configura a hipótese de vício de 
qualidade pelo serviço, adotado pelo sistema consumerista a 
responsabilidade objetiva teoria da atividade ou seja, possibilitando 
excludentes de responsabilidade, a exemplo da força maior e culpa 
exclusivamente do consumidor. 2. O ônus de comprovar a configuração 
das excludentes de responsabilidade é do prestador do serviço, 
impossibilitada na espécie de revelia. 3. O dano moral pelo atraso de vôo 
aéreo resultando perda parcial de compromisso profissional e curso 
previamente agendado independe de prova do dano, pois 'in re ipsa', 
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todavia, deve observância aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, motivo da redução do 'quantum' indenizatório a título de 
danos morais. 4. Apelo provido, em parte... Todavia, tratando-se de 
viagem nacional em que reduzido o constrangimento e dissabor ao 
meu pensar, adequada a pretensão subsidiária da empresa Apelante 
acerca da redução do valor da indenização a título de danos morais, 
arbitrada em singela instância em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao meu 
pensar, adequada a redução ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), quantia suficiente a suprir a natureza punitiva, pedagógica e 
ressarcitória da indenização, em observância à média arbitrada para 
casos que guardam simetria nos Tribunais pátrios, a exemplo do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. (AP nº 
0015491-65.2008.8.01.0001, TJAC, Relator(a) Eva Evangelista, Julgado 
em 07/02/12).

Considerando que o dano à personalidade foi relativo 
unicamente ao atraso de 13 horas, não tendo outras consequências mais graves como 
em outras hipóteses acima elencadas, entendo que o valor deva ser fixado em R$ 
5.000,00 ( Cinco mil reais), evitando o enriquecimento sem causa do autor e servindo 
como medida pedagógica para o apelante.

Capítulo III – Parte Dispositiva.

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso 
interposto, mantendo a condenação que, porém, terá seu valor reduzido para R$ 
5.000,000.

É como voto. 

Manaus, 

Des.  PAULO  LIMA 
    R E L A T O R
(Assinatura Eletrônica)
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