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Segunda Câmara Cível

Autos nº 0219886-30.2011.8.04.0001.
Classe: Apelação. 
Relator: Desembargador Wellington José de Araújo.
Apelante: VARIG - VRG Linhas Aéreas.
Advogados: Márcio Vinicius Costa Pereira (OAB/RJ 84.367), Keyth Yara Pontes Pina (OAB/AM 3.467) e 
Gláucio Bentes Gonçalves Neto (OAB/AM 7.158).
Apelado: Samuel de  Andrade Maia.
Advogado: Eliezer Leão Gonzales (OAB/AM A-212).
Ministério Público: Jussara Maria Pordeus e Silva.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. DANOS MORAIS. VOO CANCELADO. CASO FORTUITO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO 
CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 

- Os Apelantes não prestaram a assistência devida, como a alocação em 
Hotel para o aguardo do outro voo, restringindo-se a adiar o horário da 
viagem do Apelado;
 
- Não há nos autos provas de que o serviço não fora prestado devidamente 
por conta de questões meteorológicas, restringindo-se a prestadora do 
serviço a alegar a existência de caso fortuito. Nessa quadra, a jurisprudência 
pátria é pacífica no sentido de que a não comprovação do evento fortuito 
não afasta a responsabilidade pelo dano suportado pelo consumidor;

- O valor fixado a título de compensação por danos morais está em perfeita 
sintonia com a proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não se 
vislumbra razão a ensejar a sua alteração;

- Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0219886-30.2011.8.04.0001, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que 
integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, à 
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,  em lhe negar provimento, nos termos do 
voto do Relator, que integra este julgado.

Sala das Sessões, em _____ de _______________________ de 2016, em Manaus/AM.

Presidente

Desembargador Wellington José de Araújo
Relator

Ministério Público



Estado do Amazonas
Poder Judiciário

Gabinete do Desembargador Wellington José de Araújo

- Página 2 de 4  -
Apelação: 0219886-30.2011.8.04.0001 (.). ERN

Voto nº 535/2016

1. Relatório.

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VRG Linhas Aéreas S/A e GOL 
Linhas Aéreas Inteligentes S/A , em razão dos termos da r. Sentença de fls. 91/93, na qual o juízo a 
quo julgou procedentes em parte as pretensões deduzidas na peça inaugural pela Requerente, nos 
autos de ação de compensação por danos morais, condenando os Apelantes ao pagamento de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a Samuel de Andrade Maia.

1.2. Em breve síntese dos fatos, alega a parte autora que, no dia 30/10/2010, tinha 
viagem marcada para o Município de Fortaleza, partindo às 18 horas e 55 minutos da capital 
amazonense. Todavia, a companhia responsável pelo transporte cancelou a viagem em decorrência 
de condições climáticas, não disponibilizando qualquer assistência ao consumidor, o que teria gerado 
o dano moral pleiteado. Por essa razão, requer a condenação da Requerida ao pagamento de 40 
(quarenta salários mínimos).

1.3. Nas razões recursais (fls. 106/117), os Apelantes buscam excluir a 
responsabilidade pelo evento danoso ao argumento de que as condições climáticas no horário do voo 
não permitiriam o tráfego aéreo, motivo pelo qual defende a aplicação da regra inserta no artigo 14, 
§3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

1.4. Ressaltam, ainda, que a questão não desborda ao mero dissabor, de sorte a não 
atingir a esfera do direito da personalidade do Recorrido. Assim, não haveria que se falar em 
compensação por danos morais. Noutro giro, não sendo o entendimento adotado pela Corte, 
sustentam a redução do valor fixado, colacionando aos autos precedentes que fundamentariam sua 
tese.

1.5. Por tais razões, requerem a reforma do decisum, a fim de afastar a condenação 
fixada em primeira instância ou, alternativamente, a redução do valor, com base na proporcionalidade 
e razoabilidade.  

1.6. Contrarrazões apresentadas nas fls. 123/126.

1.7. O Ministério Público, na manifestação de fls. 128/130, opinou pelo prosseguimento 
da jornada processual sem a sua intervenção, ao argumento de que não há interesse público em 
disputa na lide a ensejar a sua atuação.

1.8. Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

1.9. É o breve relato.

2. Voto.

2.1. Não assiste razão aos Recorrentes, conforme os fundamentos doravante 
delineados.

2.2. De fato, a segurança no transporte aéreo deve seguir rigoroso procedimento para 
evitar qualquer ameaça à integridade física dos passageiros e da tripulação, devendo sempre ser 
priorizada. Todavia, as consequências da adoção de uma medida de segurança nesses casos deve 
ser observada pela companhia responsável pela prestação do serviço, de modo que os seus impactos 
sejam minimamente sentidos pelos consumidores do serviço prestado.
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2.3. No caso dos autos, conforme narrado pelo Requerente, os Apelantes não 
prestaram a assistência devida, como a alocação em Hotel para o aguardo do outro voo, restringindo-
se a adiar o horário da viagem do Apelado. Ademais, não há nos autos provas de que o serviço não 
fora prestado devidamente por conta de questões meteorológicas, restringindo-se a prestadora do 
serviço a alegar a existência de caso fortuito. Nessa quadra, a jurisprudência pátria é pacífica no 
sentido de que a não comprovação do evento fortuito não afasta a responsabilidade pelo dano 
suportado pelo consumidor, conforme os arestos assim sumariados:

CIVIL. CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. TRANSPORTE AÉREO. 
VIAGEM INTERNACIONAL. SEQUÊNCIA DE DEFEITUOSOS SERVIÇOS. 
SUCESSIVOS CANCELAMENTOS E ATRASOS DE VOOS. NEGLIGÊNCIA NA 
GUARDA DE BAGAGEM. INFORMAÇÃO INADEQUADA AO CONSUMIDOR. 
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO 
COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS 
E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 
PARÂMETROS RAZOÁVEIS. SENTENÇA CONFIRMADA [...] (TJ-DF - ACJ: 
1487173820078070001 DF 0148717-38.2007.807.0001, Relator: FERNANDO 
ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2009,  SEGUNDA 
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 
Data de Publicação: 19/08/2009, DJ-e Pág. 166).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 
CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 
MORAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de 
acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Transporte aéreo de 
passageiro. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador 
está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por 
perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). 3 - 
Excludente de responsabilidade. A mera alegação de condições 
meteorológicas adversas, sem a devida comprovação, não constitui 
motivo suficiente para afastar o dever de indenizar o consumidor pelos 
prejuízos decorrentes de cancelamento de voo. 4 - Dano moral. A 
demora de cerca de 24 horas na acomodação do passageiro em outro voo, 
bem como o extravio temporário de bagagem atingem a integridade 
psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, que integram os 
direitos da personalidade, ultrapassando, pois, o mero dissabor. É, pois, 
passível de indenização por danos morais. Precedentes na Turma 
(ACJ20060111290522ACJ, Relator JESUINO RISSATO). 5 - Valor da 
indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) 
cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da 
condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 
- Recurso conhecido e não provido. Custas processuais pelo recorrente 
vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-
DF - RI: 07214943520158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE 
SOUSA, Data de Julgamento: 08/03/2016,  SEGUNDA TURMA RECURSAL, 
Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2016 . Pág.: Sem Página 
Cadastrada.).

2.4. Noutro vértice, mesmo que fosse comprovada a condição climática adversa, os 
Recorrentes deveriam ter dado toda a assistência necessária aos atingidos, o que não foi 
demonstrado por esta nos autos. Nessa quadra:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO EM 
RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (FURACÃO), O QUE 
NÃO EXIME A RÉ DE PRESTAR AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA AOS 
PASSAGEIROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA 
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RÉ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004557401, 
Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada 
Lorea, Julgado em 17/06/2014) (TJ/RS - Recurso Cível: 71004557401 RS, 
Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 17/06/2014,  Terceira 
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
23/06/2014).

2.5. Em arremate, impende registrar que a valoração do dano moral suportado pelo 
consumidor deve ser feita mediante o prudente descortino do magistrado. Nesse ínterim, entendo 
coerente com a proporcionalidade e razoabilidade a fixação do quantum em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), de acordo com a correta posição do juízo a quo. O entendimento firmado na jurisprudência não 
caminha de força diferente:

DANOS MORAIS E MATERIAIS – transporte aéreo - pretensão do autor ao 
recebimento de indenização pelo constrangimento decorrente dos atrasos 
nos voos das requeridas, tanto na ida quanto na volta, bem como restituição 
dos valores despendidos em decorrência dos referidos atrasos – 
reconhecida a legitimidade "ad causam" da corré VRG Linhas Aéreas, tendo 
em vista que faz parte da cadeia de prestadores do serviço impugnado pelo 
autor - atraso incontroverso – alegação não comprovada pela corré 
Passaredo de que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas 
– autor que esperou quase 10 horas no aeroporto - dano moral 
caracterizado – indenização arbitrada em valor suficiente para 
compensar pelo constrangimento sofrido (R$10.000,00, em julho/2014) 
– juros moratórios sobre a indenização por danos morais devidos desde o 
arbitramento – danos materiais comprovados - demanda procedente – 
recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 40004301620138260037 SP 
4000430-16.2013.8.26.0037, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 
28/04/2015,  16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
14/05/2015).

2.6. Assim, é cediço que, para a fixação do valor a ser compensado por danos morais, 
faz-se mister levar em consideração a gravidade do dano e a condição econômica do responsável, a 
fim de se cumprir seu dúplice desiderato, qual seja, a reparação do dano e o efeito pedagógico a 
evitar a recidiva por parte da fornecedora do serviço defeituoso. Por essa razão, entendo pertinente o 
montante supracitado, em conformidade com a vedação ao enriquecimento sem causa.

2.7. Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de 
apelação interposto por VRG LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES 
S/A, mantendo-se in totum a sentença ora combatida.

2.8. É como voto.

Manaus, _____ de ____________________ de 2016.

Desembargador Wellington José de Araújo
Relator
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