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Apelante : Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Advogado : Itallo Gustavo de Almeida Leite

Apeladas :  Maria Etelvina Lage Taketomi e outras

Advogado :  Cesar Augusto Santos Pereira

Relatora :  Nélia Caminha Jorge

EMENTA – DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. 
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO MOMENTO DO 
EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
FORNECEDOR. ART. 14 CDC. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. 
DEMONSTRAÇÃO IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. 
IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA 
E DESPROVIDA. 
I – A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos ou serviços 
pelos danos que venham a ser causados à pessoa do consumidor 
(fato do produto ou serviço ou acidente de consumo) é objetiva, é 
dizer, prescinde da demonstração de culpa. Basta que as vítimas 
comprovem a conduta comissiva ou omissiva, os danos sofridos e o 
nexo de causalidade entre ambos. Art. 14 do CDC.
II – Os danos extrapatrimoniais estão configurados, seja pela 
violação à confiança depositada na fornecedora de serviços, que 
confirma a compra dos bilhetes para cancelá-los no momento do 
embarque, seja pelo fato de que a requerida deixou as requerentes 
sem alternativas quanto a soluções para o problema, limitando-se a 
informar a impossibilidade de embarque e a necessidade de que 
entrassem em contato, horas antes do horário do voo, com o serviço 
de atendimento ao consumidor. Além disso, destaque-se que tais 
condutas da requerida forçaram as requerentes a comprar bilhetes 
mais caros em outra companhia, além de terem de esperar mais seis 
horas para embarque. Portanto, houve ofensa a direitos da 
personalidade, fato gerador dos danos morais.
III – Dano moral in re ipsa: Com efeito, não é necessário que a parte 
demandante comprove o sofrimento psíquico. Ao contrário, basta 
que comprove os fatos que, segundo ela própria, causaram danos a 
seus direitos da personalidade para que seja possível ao Poder 
Judiciário, de forma casuística, analisar se este fatos são aptos ou 
não a ensejar sofrimento psíquico. Valor da indenização 
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(R$10.000,00 para cada requerente) razoável e proporcional.
IV – Apelação conhecida e desprovida. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0629752-55.2015.8.04.0001, de Manaus (AM), em que são partes as acima 
indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da(s) Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por unanimidade de 
votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da 
desembargadora relatora.

Sala das Sessões, Manaus, 01 de agosto de 2016.

Desembargador(a) NÉLIA CAMINHA JORGE 
Relatora/Presidente
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RELATÓRIO

No que tange ao relatório, adoto o elaborado às fls. 115/116 como 

parte integrante deste decisório.

VOTO

Inicialmente, conheço o recurso, posto que tempestivo, nos 

termos da lei processual civil e por estarem presentes seus demais requisitos de 

admissibilidade. 

Segundo narram os autos, as requerentes adquiriram passagens 

aéreas junto à companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras para voar no dia 07/09/2015 

de Porto Velho a Manaus. No entanto, ao tentarem realizar o check-in junto ao 

balcão da companhia no aeroporto de Porto Velho, foram informadas de que seus 

bilhetes haviam sido cancelados e de que o embarque não seria permitido. 

A informação é confirmada por um e-mail recebido pelo cônjuge da 

apelada Maria Etelvina Lage Taketomi (fl. 08), responsável pela compra dos bilhetes, 

no qual informou a companhia aérea, ipsis litteris:

Prezado Sr. Roberto Taketomi
Foi identificada uma irregularidade no processamento da sua solicitação de 
compra junto à Azul referente ao código de reserva M9TJ4J, razão pela 
qual sua reserva será cancelada e o embarque não será permitido. Para 
maiores esclarecimentos pedimos a gentileza de entrar com a nossa central 

de atendimento a clientes (4003 1118).  

Diante de tal acontecimento e se vendo impedidas de embarcar, as 

requerentes, ora apeladas, tiveram de adquirir bilhetes mais caros em outra 
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companhia aérea, para um voo que apenas ocorreu seis horas mais tarde.

Em primeira instância, a requerida foi condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a cada 

requerente. Feito este breve retrospecto fático, passo à análise dos argumentos 

recursais.

 A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos ou serviços 

pelos danos que venham a ser causados à pessoa do consumidor (fato do produto ou 

serviço ou acidente de consumo) é objetiva, é dizer, prescinde da demonstração de 

culpa. Basta que as vítimas comprovem a conduta comissiva ou omissiva, os danos 

sofridos e o nexo de causalidade entre ambos. Vejamos:

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. 

Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE 
SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.ART. 6º, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. 
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS.ART. 14 DO CDC. (...)
4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e 
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a 
retirada de numerário da conta bancária do cliente, não 
reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da 
responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente 
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC.
5. Recurso especial não provido.
(STJ – REsp 1155770/PB; Relatora: Nancy Andrighi; Julgado em 15/12/2011; 
Terceira Turma).

No mais, frise-se que o fornecedor apenas não será responsabilizado 
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por danos causados ao consumidor se comprovar, nos termos do §3.º do mesmo art. 

14, que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, estão comprovados os requisitos para 

responsabilização civil da requerida. Com efeito, o próprio e-mail acima transcrito 

confirma que a requerida assumiu a existência de problemas quanto às passagens 

das requeridas, mas sem qualquer especificação da causa desta. Limitou-se a afirmar 

que os bilhetes foram cancelados e que as requeridas não poderiam efetuar o 

embarque. Tal situação, por si só, repise-se, já é bastante constrangedora e ofende 

direitos da personalidade.

No mais, diante do teor do e-mail já referido, é difícil crer no 

argumento recursal de que "a confirmação da compra poderia ter se dado no 

momento do check-in". Ora, foi a própria companhia aérea quem declarou, sem 

reservas, que o embarque não seria efetuado e que os bilhetes haviam sido 

cancelados.

Ademais, o argumento de que o cancelamento se deu por suspeita 

de fraude não pode ser utilizado de forma genérica, dissociado de outros fatos e 

provas. Logo, não houve qualquer comprovação ou explicação convincente acerca da 

ocorrência de fraude, não servindo tal tese recursal para ilidir a responsabilidade civil 

da requerida. É evidente que se trata de fortuito interno, que não pode ser 

compensado às custas dos direitos da personalidade das requerentes. 

Os danos extrapatrimoniais estão configurados, seja pela violação à 

confiança depositada na fornecedora de serviços, que confirma a compra dos 

bilhetes para cancelá-los no momento do embarque, seja pelo fato de que a 

requerida deixou as requerentes sem alternativas quanto a soluções para o 

problema, limitando-se a informar a impossibilidade de embarque e a necessidade de 
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que entrassem em contato, horas antes do horário do voo, com o serviço de 

atendimento ao consumidor.

Além disso, destaque-se que tais condutas da requerida forçaram as 

requerentes a comprar bilhetes mais caros em outra companhia, além de terem de 

esperar mais seis horas para embarque. Portanto, houve ofensa a direitos da 

personalidade, fato gerador dos danos morais. Nesse sentido, colaciono:  

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 
TRECHOS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/FORTALEZA. UTILIZAÇÃO DA 
PASSAGEM DE IDA. CANCELAMENTO DO BILHETE DE VOLTA PELA RÉ. 
ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA. FORTUITO INTERNO. IMPEDIMENTO 
ILEGAL DO EMBARQUE DO PASSAGEIRO PARA O DESTINO CONTRATADO. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE 
COMPROVADOS NO VALOR DE R$ 1.190,57 REFERENTES AO GASTO COM A 
COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ESPERA 
DE 12 HORAS PARA EMBARQUE NO VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. 
TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. VALOR FIXADO 
EM R$ 4.000,00 ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. In casu, restou incontroverso nos autos que o requerente 
adquiriu da ré passagens aéreas de ida e volta para o trecho 
Brasília/Curitiba e que, embora tenha utilizado o bilhete de ida, 
teve cancelado o seu bilhete de volta. Ademais, a própria ré admite 
que o cancelamento da passagem decorreu de falha em seu 
sistema.
2. Assim, comprovada a falha na prestação de serviços, 
consubstanciada no impedimento ilegal do embarque do passageiro 
para o destino contratado, deve o autor ser ressarcido das despesas 
devidamente comprovadas com a aquisição de uma nova passagem 
para o trecho cancelado e outros prejuízos, no valor total de 
R$1.190,57(Id 80525, p. 02).
3. Noutro giro, o cancelamento injustificado do bilhete aéreo, 
obrigou o passageiro a aguardar no aeroporto por 12 (doze) horas o 
embarque em voo de outra companhia aérea, sem que houvesse 
qualquer assistência por parte do réu, o que, por certo, lhe causou 
transtornos que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. 
Danos morais caracterizados.
4. Afigura-se razoável e proporcional o valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) fixado a título de danos morais pelo juízo a quo, 
não havendo que se falar em redução.
5. Frise-se que a eventual ocorrência de falha sistêmica configura fortuito 
interno, não podendo ser considerada causa excludente de responsabilidade.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios 
fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do 
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artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 
cento) do valor da condenação.
(RI 0702001092014; Relator: Flávio da Fonseca; 1.ª Turma Recursal; 
Julgado em 11/03/2015).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. LINHAS AÉREAS. AQUISIÇÃO DE 
PASSAGENS PELA INTERNET. CANCELAMENTO DE VÔO. DEVER DE 
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. EVITAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO. REPARAÇÃO MATERIAL. IMPOSIÇÃO. AUTOR QUE 
PRECISOU ADQUIRIR, DE ÚLTIMA HORA, BILHETES DE OUTRA 
COMPANHIA, POR PREÇOS SUPERIORES. DANO MORAL 
CONFIGURADO. CARÁTER DISSUASÓRIO. QUANTUM MANTIDO. 
AFASTAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. READEQUAÇÃO DO JULGADO 
SINGULAR, A FIM DE EVITAR A ETERNIZAÇÃO DO LITÍGIO. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.
(Recurso Cível Nº 71004382065, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 08/05/2013).

No que se reporta ao argumento de que não houve comprovação dos 

danos morais sofridos, saliente-se ser cediço que os danos morais configuram-se in 

re ipsa, isto é, prescindem de provas. Com efeito, não é necessário que a parte 

demandante comprove o sofrimento psíquico. Ao contrário, basta que comprove os 

fatos que, segundo ela própria, causaram danos a seus direitos da personalidade 

para que seja possível ao Poder Judiciário, de forma casuística, analisar se este fatos 

são aptos ou não a ensejar sofrimento psíquico. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO RENOVAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DE PROVA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO. PESSOA 
JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXAGERO. AFASTAMENTO DE UM DOS 
MOTIVOS DE SUA FIXAÇÃO. REDUÇÃO. - (...) o dano moral se configura 
in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja 
pessoa jurídica. Precedentes; - (...)
(STJ – Processo: Resp 1059663 MS; Relatora: Nancy Andrighi; Julgado em 
02/12/2008; Terceira Turma).

Por fim, o valor dos danos morais (R$10.000,00) não se mostra 

excessivo nem desproporcional, pois incapaz de gerar enriquecimento sem causa das 

requerentes. Ao contrário, o quantum revela-se proporcional à extensão do dano e 
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ao grau de culpa, sendo suficiente para minimizar os sentimentos de amargura e 

decepção experimentados. 

Ante o exposto, conheço e nego provimento à Apelação, 

mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Não havendo interposição de 

recurso, remetam-se os autos à origem.

Manaus, 01 de agosto de 2016

Desembargadora NÉLIA CAMINHA JORGE

Relatora
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