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Processo: 0025185-33.2010.8.06.0071 - Apelação
Apelante: Oceanair Linhas Aéreas S. A - Avianca 
Apelado: Gustavo Henrique Arraes Ferreira

VOTO.

Impondo-se a um juízo antecedente de admissibilidade recursal, 

conheço do presente recurso, eis que próprio, interposto tempestivamente, 

encontrando-se, pois, presentes os chamados requisitos intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se o presente embate jurídico à pretensão recursal da empresa 

promovida em reformar a sentença que condenou-a ao pagamento de indenização 

por danos morais em decorrência de atraso/cancelamento de voo o que gerou lesão 

extrapatrimonial ao promovente sendo considerada conduta abusiva praticada pela 

empresa apelante. Passa-se à análise do mérito.

Todavia, razão não assiste à tese apelatória, conforme passa-se a 

demonstrar.

Tem-se que o decisum procedeu acertadamente com o julgamento da 

presente demanda, ao julgar procedente o pleito autoral, tendo em vista que o 

promovente enquadrou-se em situação na qual configura fato gerador de dano 

moral presumido, conforme larga jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Explica-se.

Tendo em vista a bem fundamentada sentença, passa-se a rejeitar a 

tese recursal, mediante fundamentação referencial ao decisum recorrido, nos termos 

a seguir.

Em síntese, o promovente possui pretensão indenizatória em 

decorrência de atraso em voo, por ele contratado junto à empresa promovida, no 

qual tinha como origem em Juazeiro/CE e destino a Florianópolis/SC, 

respectivamente, nas seguintes datas 23/08/2010 (ida) e 28/08/2010 (volta).

A situação em questão é simples, e reside no fato do 

atraso/cancelamento de voo, bem como da forma como os prepostos da empresa 

procederam nas tratativas para com os passageiros do referido voo, afetado com a 
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manutenção não programada, que acarretou o cancelamento do voo.

Na detida análise dos autos contata-se, mediante documentação 

(bilhete aéreo; nota fiscal de estabelecimento de hospedagem), que a data de 

retorno do voo foi alterada de 28/08/2010 para 29/08/2010.

Vale salientar que o defeito na aeronave, que acarretou o 

cancelamento do voo para realização de manutenção não programada, não foi 

negado pela empresa promovida, e que o procedimento adotado pela empresa, em 

seguida, não foi adequado às expectativas dos consumidores.

A empresa promovida reconheceu que o avião apresentou problemas 

técnicos, o que configura fortuito interno, e caracteriza vício na prestação dos 

serviços, tendo em vista que a data esperada para retorno foi alterada de forma 

unilateral, não tendo a empresa apresentado diligência em alocar o passageiro 

(promovente) em outro voo nas mesmas condições da oferta contratada. 

A situação narrada nos autos retrata hipótese de dano presumido (in re 

ipsa) conforme jurisprudência do STJ.

Em caso paradigmático, o STJ julgou demanda, no caso em que 

companhia aérea, além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixou 

de atender aos apelos deste, furtando-se a fornecer tanto informações claras acerca 

do prosseguimento da viagem (em especial, relativamente ao novo horário de 

embarque e ao motivo do atraso) quanto alimentação e hospedagem (obrigando-o a 

pernoitar no próprio aeroporto), tendo-se configurado dano moral indenizável in re 

ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo. 

Inicialmente, cumpre destacar que qualquer causa originária do atraso 

do voo - acidente aéreo, sobrecarga da malha aérea, condições climáticas 

desfavoráveis ao exercício do serviço de transporte aéreo etc. - jamais teria o 

condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea por abusos praticados 

por ela em momento posterior, haja vista tratar-se de fatos distintos. 

Afinal, se assim fosse, o caos se instalaria por ocasião de qualquer 

fatalidade, o que é inadmissível. Ora, diante de fatos como esses - acidente aéreo, 
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sobrecarga da malha aérea ou condições climáticas desfavoráveis ao exercício do 

serviço de transporte aéreo -, deve a fornecedora do serviço amenizar o desconforto 

inerente à ocasião, não podendo, portanto, limitar-se a, de forma evasiva, eximir-se 

de suas responsabilidades. 

Além disso, considerando que o contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, o atraso desarrazoado de voo, independentemente da sua 

causa originária, constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado, o que 

gera para o consumidor direito a assistência informacional e material. 

Desse modo, a companhia aérea não se libera do dever de 

informação, que, caso cumprido, atenuaria, no mínimo, o caos causado pelo 

infortúnio, que jamais poderia ter sido repassado ou imputado ao consumidor. 

Ademais, os fatos de inexistir providência quanto à hospedagem para 

o passageiro, obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto, ou, custear de forma 

independente sua hospedagem, e de não ter havido informações claras quanto ao 

prosseguimento da viagem permitem aferir que a companhia aérea não procedeu 

conforme as disposições do art. 6º do CDC. 

Sendo assim, inexiste na hipótese caso fortuito, que, caso existisse, 

seria apto a afastar a relação de causalidade entre o defeito do serviço (ausência de 

assistência material e informacional) e o dano causado ao consumidor. 

No caso analisado, reputou-se configurado o dano moral, porquanto 

manifesta a lesão injusta a componentes do complexo de valores protegidos pelo 

Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que 

objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade (art. 5º, V e 

X, da CF e art. 6º, VI, do CDC). 

Além do mais, configurado o fato do serviço, o fornecedor responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do 

CDC. Sendo assim, o dano moral em análise opera-se in re ipsa, prescindindo de 

prova de prejuízo. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.410.645-BA, Terceira Turma, 

DJe 7/11/2011; e AgRg no REsp 227.005-SP, Terceira Turma, DJ 17/12/2004. REsp 
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1.280.372-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/10/2014.

No presente caso há constatação de ocorrência de lesão moral 

(extrapatrimonial) à promovente.

A verificação do dano moral não reside exatamente na simples 

ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico 

enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de 

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira 

relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, 

que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si 

só, bastante para gerar dano moral. 

Partindo-se da premissa de que o dano moral é presumido, in re ipsa 

(ínsito à própria ofensa), cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir 

dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.

Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral 

a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a 

causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 

No presente caso, conforme os precedentes citados, é hipótese de 

responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo, pelo dano moral suportado 

pela parte promovente. No mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO 
SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR DOS 
ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento pacificado no 
Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias 
ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas 
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, 
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que se evidencia no 
presente caso. 2. No caso, a indenização fixada, a título de danos morais, 
no valor de R$ 10.000,00, atende os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa do autor da 
ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico 
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inerente ao instituto da responsabilidade civil, notadamente diante das 
peculiaridades do caso, tais como o fato de que a empresa, sem nenhuma 
justificativa, obrigou "os passageiros a permanecerem dentro da aeronave 
após o pouso por cerca de quatro horas, principalmente no caso dos 
autores, que levavam um bebê de 9 nove meses". 3. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no AREsp 742.860/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 24/09/2015)

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)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO DOMÉSTICO - DANOS 
MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - REVISÃO - 
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 
IMPROVIMENTO. 1.- Ultrapassar os fundamentos do Acórdão e acolher a 
tese sustentada pela Agravante, demandaria inevitavelmente, o reexame de 
provas, incidindo, à espécie, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 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 atraso de voo de dez horas em voo 
doméstico, foi fixado o valor de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), a título de danos morais. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento 
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 
254.587/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/12/2012, DJe 04/02/2013)
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas 
nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam 
ao pedido de danos morais  decorrentes de má prestação do serviço de 
transporte aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa do 
Consumidor. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 
7/STJ). 3. Em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisório ou 
exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência desta Corte permite o 
afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. 4. No caso 
concreto, a indenização fixada pelo juízo singular em R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) e mantida pelo Tribunal local não se revela excessiva. 5. Agravo 
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 39.543/RJ, Rel. Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 
27/11/2012)

A obrigação de indenizar só é alcançada quando preenchidos os 

requisitos legais, quais sejam, a comprovação do dano sofrido (lesão moral), a 

conduta lesiva (fato do serviço; atraso/cancelamento de voo; ausência de 

assistência material e informacional) e o nexo causal entre o dano e o ato lesivo 

(notório – relação consumerista - aquisição do bilhete aéreo).

Conforme verifica-se no caso em deslinde, os requisitos 

supramencionados foram preenchidos. Dessa forma, presentes todos os elementos 

necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva no caso concreto, 

passo à fixação do quantum.

Pela aplicação do artigo 5º, inciso X da CF/88; artigos 6º, incisos VI e 

VIII; art. 8º; art. 14; art.; art. 34; art. 39, incisos II, IV e V, todos do CDC, c/c art. 186; 

art. 927 ambos do CC/2002, verifica-se que a empresa promovida deve ser 

responsabilizada pela situação narrada, tendo em vista que tal responsabilidade é 

objetiva e decorre do risco da atividade desenvolvida.

Reiteradamente tenho manifestado que os principais critérios para 

arbitramento de indenização por dano moral são prudência, moderação, equidade, 

as condições do réu em suportar o encargo, não aceitação do dano como fonte 

indevida de riqueza e caráter pedagógico punitivo. Variações podem surgir conforme 

as circunstâncias fáticas do evento danoso.
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Dito isso, e no cotejo das circunstâncias de fato que envolveram o 

acontecimento e a repercussão na esfera do direito das partes, tem-se que a 

importância equivalente a R$6.244,20 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais 

e vinte centavos), fixada pela sentença, é adequada a compensar o dano moral 

experimentado.

Ademais, rejeita-se a tese recursal apresentada pela empresa 

promovida/apelante, de que há decadência do direito, pois, a situação narrada é 

nitidamente caso de aplicação de prescrição, por ser pretensão indenizatória 

decorrente de fato do serviço, aplicando-se, pois, o prazo de 05 (cinco) anos 

conforme artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto CONHECE-SE do presente recurso apelatório, para 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos moldes do voto do relator.

É como voto.

Fortaleza, 05 de outubro de 2016.

DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS
Relator
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Processo: 0025185-33.2010.8.06.0071 - Apelação
Apelante: Oceanair Linhas Aéreas S. A - Avianca 
Apelado: Gustavo Henrique Arraes Ferreira
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMACIONAL AO PASSAGEIRO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 
PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
1. Trata-se de Apelação Cível, interposta por empresa de transporte aéreo, em face de 
sentença que condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de 
R$6.244,20, em favor de consumidor que se prejudicou pelo cancelamento de voo para 
realização de manutenção não agendada, situação que extrapola o mero aborrecimento, tendo 
em vista a negligência dos prepostos da empresa no que se refere à oferta de acomodação, 
alimentação e demais serviços básicos para o passageiro que perdeu o voo. 
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "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".(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). 
3. A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 
causador do dano opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). 
Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da 
prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil. 
4. In casu, restou configurada a hipótese de condenação indenizatória, pois não se pode 
olvidar da inequívoca constatação dos danos morais suportados com a situação vexatória ao 
ter o voo cancelado, que gerou ao passageiro diversas consequências fáticas, salientando-se 
que o mesmo possuía compromissos agendados na data do retorno à origem, conforme se 
comprova nos autos. Precedentes. 
5. O valor arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais, encontra-se de acordo com 
casos semelhantes do Superior Tribunal de Justiça, atendendo aos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. Fixação mantida. Precedentes. 
6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento 
ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 05 de outubro de 2016.

FRANCISCO BARBOSA FILHO
Presidente do Órgão Julgador
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DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
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