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Processo: 0000232-61.2008.8.06.0075 - Apelação
Apelante/Apelado: TAM Linhas Aéreas S/A 
Apte/Apdo: Neubejamia Mota Brasil, Leonardo Mota Brasil Coelho, Lenilton 
Mota Brasil Coelho, Leandro de Sá Coelho Neto, José Lenilton Coelho, Luana 
Lopes da Silva e Angélica Carneiro de Oliveira.
.

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.  APLICAÇÃO 
DO CDC. FÉRIAS EM FAMÍLIA FORTALEZA/PORTO ALEGRE. ATRASO DE 
3(TRÊS) HORAS NA SAÍDA, PERCA DO VOO – CONEXÃO NO RIO DE JANEIRO. 
ESPERA DE 14 (QUATORZE)  HORAS. AUSÊNCIA DE HOSPEDAGEM, 
ALIMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA AÉREA. DANO 
MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO NO RECURSO ADESIVO. 
POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS ESTIMADOS EM R$3.500,00 (TRÊS MIL E 
QUINHENTOS REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR PESSOA. 
POSSIBILIDADE. RECURSO  DE APELAÇÃO IMPROVIDO E RECURSO 
ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 6º preceitua que é direito do consumidor obter reparação por danos morais e 
patrimoniais, e o artigo 14 prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços 
por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, ou 
seja, não se perquire acerca da culpa, bastante a existência do dano.

2. A empresa aérea deve assumir o risco comercial pelos lucros por ela auferidos de 
prever o problema e disponibilizar todo o aparato necessário para que os seus clientes 
tenham o mínimo de dissabores possíveis. Problemas fazem parte do risco do negócio 
comercial de viagem aérea.

3. A disponibilização de acomodação, alimentação, informação e tratamento adequado é 
o mínimo exigido pelo alto custo de uma passagem aérea, quanto mais, de sete passagens 
aéreas, com finalidade de se usufruir das férias, a qual teve um dia de atropelos e 
desencontros provocados pela empresa recorrente.

4. Considerando a capacidade econômica da partes e a extensão dos danos, entendo 
razoável o pleito de majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais), para R$5.000,00 (cinco mil reais), por cada Autor da ação.
5. Condeno ainda a recorrente em honorários advocatícios no percentual de 20%(vinte 
por cento) sobre a condenação, nos termos do Art. 85 e §§  2º e 11º do Novo Código de 
Processo Civil.

6. RECURSOS DE APELAÇÃO  E ADESIVO CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDA 
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A APELAÇÃO DA EMPRESA AÉREA,  E PARCIALMENTE PROVIDO O 
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 7ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, em conhecer do recurso de apelação, e 
do recurso adesivo, negando provimento ao recurso de apelação, e parcial provimento ao 
recurso adesivo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Fortaleza, 01 de novembro de 2016

DURVAL AIRES FILHO
Presidente do Órgão Julgador

DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Aproveito o relatório da douta Procuradoria Geral de Justiça, verbis:

Tratam os autos de Apelação Cível, interposta por TAM Linhas Aéreas S/A 
(fls. 243/262), e de Recurso Adesivo, interposto por Neubejamia Mota 
Brasil, Leonardo Mota Brasil Coelho, Lenilton Mota Brasil Coelho, Leandro 
de Sá Coelho Neto, José Lenilton Coelho, Luana Lopes da Silva e 
Angélica Carneiro de Oliveira (fls. 278/288), visando à reforma da 
sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Eusébio CE 
(fls. 220/225), que julgou procedente a ação de Reparação de Danos 
movida por Neubejamia Mota Brasil, Leonardo Mota Brasil Coelho, 
Lenilton Mota Brasil Coelho, Leandro de Sá Coelho Neto, José Lenilton 
Coelho, Luana Lopes da Silva e Angélica Carneiro de Oliveira, em face de 
TAM Linhas Aéreas S/A, qualificados e representados nos Autos.
Os autores acima mencionados ingressaram com a presente ação contra 
TAM Linhas Aéreas S/A, alegando que no ano de 2006 adquiriram 
passagens aéreas de ida e volta, com embarque no dia 22/12/2006, para o 
trecho Fortaleza/Porto Alegre, com conexão no Rio de Janeiro. Afirmam 
que o voo 3159, que partiu de Fortaleza, sofreu 3 (três) horas de atraso e 
que, ao chegarem no Rio de Janeiro, foram informados que o voo 3411, 
que os levaria a Porto Alegre, já havia partido. Relatam, ainda, que, 
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somente após 14 (quatorze) horas de espera, seguiram com destino a 
Porto Alegre. Requerem, por fim, a condenação da demandada pelos 
danos morais sofridos, no montante de 490 (quatrocentos e noventa) 
salários mínimos, sendo 70 (setenta) salários mínimos para cada 
promovente.
Contestação às fls. 82/97. Réplica às fls. 205/208.
A ação foi julgada parcialmente procedente, consoante trecho da sentença 
a seguir transcrito (fls. 220/225):
 Ante o exposto, só me resta acolher a pretensão dos autores, com o que 
JULGO PROCEDENTE o pleito e condeno a parte requerida a pagar, a 
título de danos morias, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
para cada autor, corrigidos pelo INPC com juros de 1% ao mês a partir da 
data da prolação da sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, esses últimos fixados 
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. 

O Magistrado a quo, em razão de erro material contido na sentença, 
procedeu a correção nos seguintes termos (fls. 232):  ...Condeno a parte 
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, esses últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da condenação....

Apelação às fls. 243/262, na qual a recorrente alega a aplicação da 
excludente de responsabilidade, em razão de caso fortuito e da 
inexistência de causalidade entre o dano e a sua conduta; a ausência de 
danos morais, sustentando que o atraso nos horários de voos, foge 
totalmente do conceito de sofrimento e reparação que o instituto do dano 
moral pretende amparar; bem como afirma que a quebra contratual não 
gera desonra a uma pessoa, mas sim, mero aborrecimento.
Despacho de recebimento do recurso à fl. 265.
Contrarrazões às fls. 273/276.
Recuso Adesivo às fls. 278/288, com pedido de reforma parcial da 
sentença, para que seja majorado o quantum indenizatório para 20 (vinte) 
salários mínimos para cada autor, bem como majorado os honorários 
advocatícios para o patamar de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação. Despacho de recebimento do recurso à fl. 291.

Com vistas ao Ministério Público de segundo grau,  deixou de emitir 
parecer de mérito, por se tratar de direitos individuais disponíveis, considerando 
desnecessária sua manifestação.

É o que importa relatar.

Peço dia para julgamento.

VOTO
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Conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo, ante a presença 
dos requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, é mister salientar que o caso em tela será analisado à luz 
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, por estar 
plenamente caracterizada a relação de consumo, na qual a companhia aérea figura 
como fornecedora, na modalidade de prestadora de serviço, enquanto os Autores 
figuram como consumidores.

A Lei 8.078 que instituiu o Código de Defesa do Consumidor - CDC, 
prescreve que:

"Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
(•c)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos;

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O artigo 6º preceitua que é direito do consumidor obter reparação por 
danos morais e patrimoniais, e o artigo 14 prevê a responsabilidade objetiva do 
fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à 
prestação de serviços, ou seja, não se perquire acerca da culpa, basta a existência 
do dano.

O contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação 
de uma das partes (empresa aérea) de transportar o passageiro para determinado 
local, previamente ajustado, mediante pagamento. 

Trata-se portanto, de um contrato que apresenta alguns típicos problemas 
na sua execução, especialmente em razão de a) atraso de voos; b) cancelamento 
de voos; c) extravio e perda de bagagens; d) overbooking.

O atraso e/ou cancelamento no voo dos requerentes/recorrentes ocorreu, 
o qual provocou a perda do voo em conexão no Rio de Janeiro, e, isto é fato 
incontroverso, observe-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê a 
responsabilidade objetiva para indenização dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Dessa forma, não possui qualquer respaldo a alegação de que os atrasos 
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nos voos estão ocorrendo por culpa alheia da empresa aérea, uma vez que a 
mesma tem o dever de diligenciar todos os atropelos previsíveis, inclusive quanto ao 
atraso do voo originário, o qual provocou a perda da conexão, alegando ausência de 
responsabilidade da empresa aérea.

Temos que o risco comercial pelos lucros  auferidos pela empresa aérea 
tem o condão também da previsibilidade e possibilidade de previsão dos problemas 
que possam ocorrer, e assim disponibilizar todo o aparato necessário para que   
seus clientes tenham o mínimo de dissabores possíveis. 

A disponibilização de acomodação, alimentação, informação e tratamento 
adequado é o mínimo exigido pelo alto custo de uma passagem aérea, inclusive 
quando se trata de viagem de férias em família, como constatado no caso dos 
autos. Desta forma, se houve ou não um fato de terceiro, a Empresa deve buscar, 
caso provada, a responsabilidade do ente jurídico responsável por esses agentes. 

Os consumidores não podem assumir o risco, nem suportar os ônus 
decorrentes deste tipo de problema aéreo. Assim, não considero a excludente de 
responsabilidade, tendo em vista que a empresa aérea não deu qualquer 
assistência aos requerentes/apelantes que sofreram com o atraso injustificado do 
vôo por três horas, provocando em cadeia a perca do vôo em conexão.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO 
FATO DO SERVIÇO. COMPANHIA AÉREA. PERDA DE VOO. DANOS 
MORAIS. OCORRÊNCIA. I – Não se configurou a alegada culpa exclusiva 
da consumidora, apta aexcluir a responsabilidade civil na forma do art. 14, § 
3º, II, da Lei nº 8.078/90. II – Demonstrado o nexo causal entre o defeito na 
prestação de serviços e o evento danoso, impõe-se a condenação da 
empresa aérea a compensar a passageira pelo dano moral que lhe causou. 
III – Deu-se provimento ao recurso.(TJ-DF - APC: 20140510043788, Relator: 
JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015,  6ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 331)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. 
PERDA DO VÔO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. DANOS 
MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A 
DEMORA. TRANSTORNOS QUE EXCEDEM OS MEROS DISSABORES. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 
71005427604, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 21/05/2015). (TJ-RS - 
Recurso Cível: 71005427604 RS, Relator: Regis de Oliveira Montenegro 
Barbosa, Data de Julgamento: 21/05/2015,  Terceira Turma Recursal Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2015)

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. ATRASO DE VÕO POR MAIS DE 
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QUATRO HORAS.  AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS 
INDENIZÁVEIS. 1. O comprometimento injustificado da viagem causa 
intranquilidade e frustração passível de indenização por danos 
extrapatrimoniais. 2.  Incumbe à fornecedora de serviço de transporte aéreo 
o dever de informar ao consumidor sobre qualquer atraso no voo. A mora 
por mais de quatro horas, injustificadamente, enseja abalo moral 
indenizável. 3. A culpa de terceiro, como eximente do dever ressarcitório, 
reclama prova efetiva de sua ocorrência. Mera alegação, por si só, não se 
presta a inibir a obrigação da empresa de efetivar o embarque no horário 
estabelecido. 4. O cancelamento de voo, de igual forma, deve ser informado 
com maior brevidade ao passageiro, pois, só assim, será possível arrefecer 
o natural desgaste da insuportável espera na sala de embarque. Mesmo 
assim, na hipótese de não se positivar motivação estranha às atividades da 
empresa, deve esta se responsabilizar pelo fato, indenizando, portanto, o 
passageiro. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ/DF. 
20060110461058ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 
17/04/2007, DJ 29/05/2007 p.172)

•gApelação Cível - Ação de indenização - Transporte aéreo nacional - 
Prevalência do Código de Defesa do Consumidor em face do Código 
Brasileiro de Aeronáutica - Atraso de voo - Apagão aéreo - Alegação de 
ausência de responsabilidade em razão da greve deflagrada pelos 
controladores de voo - Responsabilidade da empresa aérea configurada - 
Dano moral devido - Quantum indenizatório mantido. I - os dispositivos da 
legislação protetiva do consumidor são de observância obrigatória, posto 
tratar-se de norma de ordem pública, sendo certo que, tendo sido a defesa 
do consumidor exigência expressa no texto constitucional. (artigos 5º, inciso 
XXXII, e 170, inciso V), há imperatividade na sua aplicação; II - A culpa da 
apelante pelos atrasos narrados na inicial não pode ser elidida apenas pela 
transferência de responsabilidade em face da greve dos controladores de 
voo. A companhia aérea também contribuiu para a desestruturação do 
sistema, na medida em que ofertou voos além do limite suportado, sem ter 
subsídio para cumprir com a grade aérea ofertada, corroborando com os 
distúrbios aéreos vivenciados no Brasil; III - Sendo a empresa de transporte 
conhecedora dos empecilhos que pudessem obstar a prestação dos 
serviços, deveria agir com cautela no momento da venda dos bilhetes, sem 
extrapolar a disponibilidade de aeronaves diante do quadro aéreo que 
estava passando o país. Portanto, havia previsibilidade, não havendo que se 
falar em força maior; IV - O dano moral decorre da demora, desconforto, 
aflição e transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de 
tais fatores (precedentes do STJ); V - Recurso conhecido, para lhe negar 
provimento. (TJ/SE. 2008206639, Rel. Desa. MARILZA MAYNARD 
SALGADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/10/2008, 2ª.CÂMARA 
CÍVEL)

Os excessivos aborrecimentos suportados pelos Autores, desde o 
embarque com atraso de três horas, perca da conexão, e mais quatorze horas 
aguardando a solução pela demandada até a chegada ao destino final, qual seja 
Porto Alegre,  caracterizam o dano moral e, por consequência, acarretam a 
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condenação da Ré/apelante na obrigação de indenizar os danos por eles 
suportados.

A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais se 
sujeita ao arbitramento judicial, informado pelos critérios condensados pelos 
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

Os Tribunais têm decidido: "O ressarcimento pelo dano moral decorrente 
de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e não deve ser usado como 
fonte de enriquecimento ou abusos, dessa forma a sua fixação deve levar em conta 
o estado de quem recebe e as condições de quem paga (TACIV SP RT vol. 
744/255)". 

E ainda, no corpo do julgado constante do mesmo Tribunal, na RT vol. 
745/287 colhe se os seguintes destaques, falando sobre o dano moral: "deve ser 
fixado, prudentemente pelo Juiz considerando a personalidade da vítima (situação 
familiar e social, reputação) gravidade da falta, dolo e culpa e personalidade do 
ofensor".

Neste sentido, ao fixar o valor da reparação, deve o julgador cuidar para 
que não seja muito elevado, a ponto de tornar-se instrumento de vingança ou 
enriquecimento sem causa do ofendido, nem baixo a ponto de aparentar indiferença 
à capacidade de pagamento do ofensor.

Na espécie analisada, considerando a capacidade econômica da partes e 
a extensão dos danos, entendo razoável o pleito de majoração do valor da 
indenização por danos morais que inicialmente fora estipulado em R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais) para cada Autor da ação, e agora majoro para R$5.000,00 
(cinco mil reais) para cada autor da ação.

Ante aos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, CONHEÇO da 
apelação interposta e do recurso adesivo, para  negar provimento ao recurso de 
apelação interposto pela empresa aérea, e dar parcial provimento ao recurso 
adesivo dos autores, no sentido de  majorar a condenação da empresa aérea ao 
pagamento de indenização por danos morais, para o valor de  R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), para cada Autor.

O montante indenizatório deve ser acrescido de correção monetária, pelo 
IGP-M, a contar da data do arbitramento, e acrescida de juros de mora, no 
percentual de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno ainda a empresa aérea, ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios, os quais majoro de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) 
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sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º do CPC/2015.

É como voto. É como me posiciono. 
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