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Processo: 0055785-24.2008.8.06.0001 - Apelação
Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A 
Apelado: Danielle Filgueira Johnson

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 
NO VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. 
INAPLICÁVEL COMO EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. 
DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN RE IPSA. FALHA NO 
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA 
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. 
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. 
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - A relação estabelecida entre a empresa aérea prestadora de serviços e o 
passageiro é de consumo, razão pela qual são aplicáveis as disposições contidas no 
Código de Defesa do Consumidor. 
II - Sendo relação de consumo, a responsabilidade civil da empresa de transporte 
aéreo é objetiva.
III - A reparação de danos decorrentes do atraso do voo não necessita da 
demonstração de culpa, bastando que se prove o fato e o nexo de causalidade. Estes 
elementos estão plenamente configurados na espécie, sobretudo quando, entre os 
passageiros, há crianças de tenra idade e a companhia aérea não busca minorar os 
transtornos decorrentes da injustificada demora.
IV - A necessidade de manutenção não programada de aeronave não configura caso 
fortuito ou força maior, bem como não justifica o atraso. Trata-se de caso fortuito 
interno inerente ao próprio serviço prestado, não afastando o dever de indenizar, nos 
termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.
V - No tocante à redução do quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na 
doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que na fixação do valor 
da indenização por dano moral deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, 
por um lado, um valor que para o autor se torne inexpressivo e, por outro, que seja 
causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando, que a indenização do dano 
imaterial, tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório a vítima.
VI - Portanto, prospera a pretensão interposta no sentido de haver a minoração do 
valor indenizatório arbitrado - R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), adequando-o aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal. 
VII - Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de 
Justiça.
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VIII - Recurso Apelatório CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso 
Apelatório, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator, que faz 
parte desta decisão.
Fortaleza, 24 de agosto de 2015.

PRESIDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR

RELATOR

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
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RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso Apelatório apresentado em 

face de sentença do juízo da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, fls. 

183/186, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e 

Morais proposta por DANIELLE FILGUEIRA JOHNSON em desfavor da 

TAM LINHAS AÉREAS S.A., julgou procedente a pretensão autoral.

Narra a autora, em síntese, que adquiriu 03 (três) bilhetes 

aéreos da companhia recorrente, para ela, sua filha de apenas 1 (um) ano 

de idade e seu esposo, ida e volta, tendo como trechos Nova 

York/Fortaleza/Nova York, acrescentando que as 02 (duas) rotas tinham 

escala em São Paulo. Ciente dos horários das passagens compradas pela 

TAM, adquiriu bilhetes da Companhia Delta Air Lines, para o trecho Nova 

York/Washington (destino final), previsto para 20h20min do dia 15/07/2008. 

Esclarece que a ida transcorreu tudo como previsto. Contudo, o retorno, 

que tinha como presciência a saída de Fortaleza à 01h15min, com chegada 

em São Paulo às 07h e, posteriormente, saída às 08h45min com 

aterrisagem em Nova York às 17h45min do dia 15/07/2008, não sucedeu 

da mesma forma. 

Em 15 de julho de 2008, depois do embarque, encontrava-

se dentro da aeronave com sua filha para regressar ao seu destino, seu 

marido havia ido dias antes, quando fora surpreendida com uma espera de 

quase 03 (três) horas, sem qualquer esclarecimento no transcorrer desse 

intervalo. Diante desse contexto, antevendo que perderia seu voo de São 

Paulo para Nova York, e depois de muita discussão, foi-lhe dada à 

oportunidade de embarcar em outro voo com destino a São Paulo, que 

sairia às 17h15min do mesmo dia, e chegaria às 20h45min, com embarque 

para Nova York previsto para às 22h30min. Quanto ao trecho da 
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companhia Delta Air Lines – Nova York/Washington, informou a empresa 

requerida não possui responsabilidade pelo prejuízo.

Continua aduzindo que sofreu bastante com o atraso, teve 

gastos adicionais não previstos, preocupação com o bem estar de sua filha, 

havendo um desgaste emocional, e sem nenhuma assistência por parte da 

TAM, porquanto foi necessário ligar para seu irmão para buscá-las no 

aeroporto. Fundamenta seu pedido no Código Civil e no Código de Defesa 

do Consumidor, bem como em diversos precedentes jurisprudenciais, 

pugnando, ao final, pela procedência do pedido, com o fim de ser 

condenada a ré ao pagamento de Danos Materiais no importe de R$ 

288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), referente à passagem do percurso 

Nova York/Washington, e Danos Morais, a ser arbitrado pelo juízo, nos 

moldes contidos na peça vestibular.

Na contestação, fls. 75/81, a demandada reconhece os 

fatos, justificando que ocorreu por motivos alheios a sua vontade, quais 

sejam, ajustes técnicos. Sustenta a ausência de responsabilidade em face 

da ocorrência de caso fortuito ou força maior, tendo em vista que o atraso 

do voo se deu em virtude de problemas técnicos que exigiram a 

manutenção não programada da aeronave, verificando-se, pois, uma 

excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC. Salienta 

que o problema apresentado era imprevisível, por isso a necessidade da 

intervenção para garantir a segurança e integridade física dos passageiros. 

Destaca que não restou comprovada irregularidade em seu procedimento, 

por isso não possui o dever de indenizar, tendo em vista a ausência de 

nexo de causalidade entre a conduta e os supostos prejuízos. Afirma que a 

autora não experimentou dano a sua honra capaz de gerar indenização, 

podendo acarretar, com isso, fonte de enriquecimento sem causa. Requer, 

por fim, sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.
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Sobreveio sentença, fls. 183/186, julgando procedente o 

pedido inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento de 

indenização por danos materiais de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito 

reais) e danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O 

primeiro, corrigido pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a partir da citação. Quanto aos danos morais, 

advindo juros de mora a partir da citação e correção monetária na forma 

estipulada na Súmula nº 362 do STJ. Condenou a promovida, ainda, em 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Apelou a demandada, fls. 192/203, formulando em suas 

razões as mesmas alegações contidas na contestação, acrescentando que 

não houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de 

indenizar, vez que prestou os cuidados necessários com a promovida, com 

fundamento no art. 14, inciso II, § 1º, do Código Consumerista. 

Alternativamente, acaso mantida a condenação, busca sua redução, em 

nome dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Requer o 

provimento do recurso, para que seja excluída a condenação imposta a 

título de dano moral, ou, acaso mantida, sua redução.

Contrarrazões apresentadas às fls. 217/223.

É o relatório.

Fortaleza,     de agosto de 2015.

FRANCISCO GLADYSON PONTES

Relator
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VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e está devidamente 

preparado. Passo ao seu enfrentamento.

Versa a lide instaurada sobre pedido de indenização por 

danos materiais e morais advindos de alegada falha na prestação de 

serviço de transporte aéreo.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade das 

empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC, independe da existência da culpa e abrange o 

dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e 

riscos. Dessa forma, tratando-se de responsabilidade objetiva, somente 

pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo 

do serviço, caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a empresa aérea sustenta, para afastar o 

dever de indenizar, a necessidade de manutenção não programada da 

aeronave que transportaria a autora e sua filha. 

Ocorre, entretanto, que tal situação não possui o condão de 

afastar sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados, porquanto 

não configura excludente de nexo de causalidade, eis que reflete 

procedimento inerente ao serviço que presta. 

A respeito, pertinente transcrever a lição de Hamid Charaf 

Bdine Júnior: 

"A doutrina distingue, no tratamento da força maior, fortuito interno 

e externo, para concluir que apenas este último é suficiente para 

excluir o dever de indenizar. 

A distinção entre fortuito interno e externo se estabelece em razão 

de o primeiro ser inerente à atividade empresarial desempenhada, 

enquanto o segundo tem origem em fenômeno estranho a ela. O 

fortuito externo corresponde à força maior, pois não se insere no 
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desdobramento natural da atividade organizada da empresa 

(SOUZA, 2004, p. 77).

Para caracterizar a força maior, há necessidade de o fato ser 

estranho à atividade do transportado, o que é ônus da 

empresa demonstrar. Assim, na jurisprudência argentina, o 

incêndio não exclui o dever de indenizar, salvo se demonstrada 

sua origem externa, e fatores naturais e climáticos só serão 

excludentes se adquirem magnitude significativa (CHERSI; 

FRANCESCUT. ZENTNER, 2006, p. 25-26).” 

(In Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes do Transporte - 
Responsabilidade Civil e sua Repercussão nos Tribunais, Regina 
Beatriz Tavares da Silva, coordenadora, São Paulo, Editora 
Saraiva, 2008. p. 279/280).

Assim, ainda que se reconhecesse que o atraso do voo se 

deu por motivos de segurança, isso não teria o condão de afastar o dever 

de indenizar, porque os problemas de manutenção e de segurança das 

aeronaves configuram fortuito interno, inerentes ao serviço prestado.

No mesmo rumo, precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. DANO 

MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-

probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso 

especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem reexaminado o montante 

fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas 

quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no 

presente caso.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 616.295/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 

15/05/2015).
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“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NO VÔO. PERDA DE 
SEPULTAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME 
DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. NÃO 
PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo 
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, 
fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada 
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do 
conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 
da Súmula do STJ 3.  Admite a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos 
morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância 
ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma 
condizente com os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 558.549/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 
20/04/2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO 
VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 
TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 
DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 
AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 
AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 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 informacional 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, 
afigura-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.”
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(EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 
31/03/2015).

Não fosse isso, a versão fática apresentada pela ré sequer 

restou comprovada. Nenhum documento foi juntado aos autos no sentido 

de demonstrar a realização de manutenção da aeronave a fim de 

comprovar o afirmado, bem como a crise que justificaria os atrasos em 

decolagens e pousos.

Não obstante o contexto apresentado, verifico que, no caso 

em tela, também restou caracterizada a falha na prestação dos serviços 

pelo não cumprimento do dever de assistência aos passageiros.

Afirma a apelada que não foi disponibilizado, nem mesmo, 

o transporte para a mesma, juntamente com sua filha, ser encaminhada a 

casa dos seus pais, sendo necessário seu irmão dirigir-se até o aeroporto, 

fato que não foi contestado pela apelante que se limitou a referir que 

empreendeu todos os esforços necessários para minimizar os transtornos 

ocasionados, providenciando a reacomodação das passageiras no seu 

primeiro voo subsequente disponível. 

Diante disso, não há como ser afastado o dever de 

reparação dos danos oriundos da falha na prestação do serviço de 

transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a empresa 

transportadora, não restou configurada qualquer excludente de 

responsabilidade no caso em comento.

Quanto à condenação dos danos morais e o quantum 

indenizatório, aduz a recorrente que não restou comprovado os 

aborrecimentos que alega ter sofrido a parte apelada, o que afastaria a 

condenação a esse título. Alternativamente, defendeu que a quantia 

arbitrada é excessiva, merecendo, assim, minoração.

Indubitavelmente, os danos sofridos pela autora, em 
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decorrência do atraso do seu voo, que a impediu pegar o avião para seu 

destino final (Nova York/Washington), juntamente com sua filha, criança de 

apenas 01 (um) ano de idade, não podem ser catalogados como meros 

transtornos diários, tendo o condão de caracterizar abalo moral indenizável. 

Saliento que não há necessidade da comprovação do dano 

moral, em situação semelhante, expressou o Superior Tribunal de Justiça:

“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 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.”
(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO 
CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 
QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009).

Logo, ante o ocorrido, não há falar em ausência da violação 

de direitos de personalidade e de danos morais.

Superada essa questão, no que diz com o valor da 

indenização, verifico que a apelante, alternativamente, pretende sua 

redução.
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Sobre o assunto, destaco que, em suma, a reparação por 

danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e 

punitiva/pedagógica ao lesante. Sobre o tema, o seguinte ensinamento de 

Caio Mário da Silva Pereira:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que 
a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao 
agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de 
equivalência, que é própria da indenização do dano moral, 
corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. 
Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se 
compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da 
reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 
reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à 
vítima.” 
(In Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Forense, Rio de 
Janeiro, 1995, p. 65).

E mais, deverá o julgador se ater aos critérios de 

razoabilidade e de proporcionalidade para que a medida não represente 

enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática 

reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

Portanto, prospera a pretensão interposta no sentido de 

haver a minoração do valor indenizatório arbitrado - R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), para adequá-lo aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal. 

Nesse sentido, transcrevo os arestos contendo o mesmo 

fato:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE 

AÉREO SUCESSIVO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL 

POR ATRASO DE VÔO. FORTUITO INTERNO. 

RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. PERNOITE EM 

AEROPORTO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTIA FIXADA EM SENTENÇA 

EXORBITANTE. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO 
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CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA.

1. A querela em apreço, em síntese, circunscreve-se ao fato de os 

ora apelados terem experimentado transtornos em viagem 

contratada junto à apelante com destino a Orlando, em virtude de 

uma escala inesperada, por problemas técnicos, durante o voo 

Fortaleza/Atlanta, o que acarretou a perda da conexão com 

direção ao destino final.

2. Em sentença, o d. magistrado singular considerou que referidos 

transtornos ultrapassaram a barreira do mero dissabor, 

condenando a companhia aérea ao pagamento de R$40.000,00 

(quarenta mil reais) de indenização para cada autor, totalizando 

R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)

3. Em seu recurso de apelação, a companhia alega: a) 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo 

prevalecer os tratados internacionais sobre transporte aéreo 

intercontinental; b) ausência de danos morais indenizáveis, tendo 

em vista que o fato gerador do problema foram problemas 

técnicos experimentados pela aeronave que transportava os 

promovidos, o que isentaria a companhia de responsabilidade; c) 

exorbitância do valor fixado em sentença.

4. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça 

consolidou-se no sentido de priorizar as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, no caso de contrato de transporte aéreo 

internacional, por verificar a existência de relação de consumo 

entre a empresa aérea e o passageiro. (AgRg no Ag 1343941 / RJ 

e  AgRg no AREsp 13010 / ES)

5. Os problemas técnicos pelos quais passou a aeronave que 

transportava os promovidos caracterizam caso fortuito interno, o 

qual não tem o condão de excluir a responsabilidade civil, por 

serem inerentes ao próprio risco da atividade empresarial de 

aviação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para reparar o 

transtorno sofrido demonstra-se exorbitante, merecendo, por isso, 

ser reformada.
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7. Como é cediço, a quantificação dos danos morais é objeto de 

intenso debate na doutrina, dado seu alto caráter de 

subjetividade, cabendo ao órgão judicante fixá-los em quantia que 

desestimule o devedor a praticar o ato lesivo novamente, mas 

sem provocar o enriquecimento ilícito do credor. 

8. No caso em tela, tendo-se em vista as condições pessoais 

e econômicas das partes, bem como a natureza do ato 

abusivo praticado pelo promovido, o valor de R$7.000,00 

(sete mil reais) por autor, totalizando a quantia de 

R$21.000,00 (vinte e um mil reais), demonstra-se mais 

condizente com a situação em cotejo nos autos.

9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença 

reformada.”

(Apelação Cível nº 0056234-45.2009.8.06.0001, Rel. Des. Paulo 

Francisco Banhos Ponte, 1ª Câmara Cível, Data de registro: 

03/10/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 
1. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. 
O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo 
passageiro não precisam ser provados, na medida em que 
derivam do próprio fato. Precedentes.
2. Confessada nos autos a falha na prestação do serviço de 
transporte aéreo, configurado está o dever de reparar danos 
materiais e compensar pecuniariamente danos morais causados, 
ainda mais porque a responsabilidade da VASP S/A é objetiva. 
3. Compensação pecuniária, por danos morais, fixada em 
R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme parâmetros do STJ e 
da 4ª Câmara Cível. Dano material fixado em R$ 980,00 
(novecentos e oitenta reais).
4. Pertinente a denunciação da lide quando provado vínculo 
contratual entre denunciante e denunciada.
5. Apelação provida para julgar parcialmente procedente o pedido 
inicial e a denunciação da lide.”
(Apelação Cível nº 0004066-50.2001.8.06.0000, Rel. Des. 
Teodoro Silva Santos, 4ª Câmara Cível, Data de registro: 
22/11/2011).

Com essas considerações, dou parcial provimento ao 

recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar da citação, mantendo a sentença nos demais termos. 

É como voto.

Fortaleza, 24 de agosto de 2015.

FRANCISCO GLADYSON PONTES
Relator
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