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APELAÇÃO N.º 0605749-07.2013.8.04.0001/FÓRUM MINISTRO HENOCH 
REIS/20ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATORA : DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.
APELANTE : GOL LINHAS AÉREAS.
ADVOGADO : KEYTH YARA PONTES PINA, MÁRCIO VINICIUS COSTA 
PEREIRA.

APELADO : SÂNGELA SOUZA HOLANDA.
ADVOGADO : LOREN AMORIM GOMES, PAULO DIAS GOMES.

EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. 

TRATAMENTO DESCORTÊS OU DESRESPEITOSO. 

PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. COMPANHIA AÉREA. 

APELAÇÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDA.  

1. O modo intransigente que o comissário de bordo agiu demonstra 

que tal atitude não pode ser entendida apenas como um 

procedimento de segurança que estava sendo seguido por parte 

dele, pois ninguém deve ser humilhado ou colocado em situação 

vexatória, muito menos sendo exposta perante todos que estavam 

no voo.

2. Apelação conhecida e não provida.
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A C Ó R D Ã O

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.º 

0605749-07.2013.8.04.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 

integrantes da Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, por ________________ de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar 

provimento.

P U B L I Q U E – S E.

Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, em ______ de ______________ de _____.

Des.
Presidente

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO
Relatora
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APELAÇÃO N.º 0605749-07.2013.8.04.0001/FÓRUM MINISTRO HENOCH 
REIS/20ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATORA : DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.
APELANTE : GOL LINHAS AÉREAS.
ADVOGADO : KEYTH YARA PONTES PINA, MÁRCIO VINICIUS COSTA 
PEREIRA.

APELADO : SÂNGELA SOUZA HOLANDA
ADVOGADO : LOREN AMORIM GOMES, PAULO DIAS GOMES.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Gol Linhas Aéreas 

contra r. sentença de fls. 186/189, do MM. Juiz de Direito da 20ª Vara Cível e 

de Acidentes de Trabalho de Manaus, Dr. Roberto Hermidas de Aragão Filho, 

nos autos da ação de indenização por danos morais nº 

0605749-07-2013.8.04.0001, que julgou o pedido inicial totalmente procedente, 

condenando a ora apelante ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de danos morais em razão dos constrangimentos sofridos 

pela ora apelada, a Senhora Sângela Souza Holanda.

Em seu petitório inicial, a requerente, ora apelada, alegou que 

no dia 09 de agosto de 2012 embarcou no voo G3-1830 da companhia aérea da 

apelante, no trecho Fortaleza – Belém – Manaus, estava acompanhando duas 

crianças, uma de um ano e oito meses que viajava em seu colo e outra de três 

anos que viajava na poltrona ao seu lado.
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Momentos antes da aterrissagem, um comissário de bordo da 

empresa apelante percebeu que a criança de três anos estava sem o cinto de 

segurança, momento em que passou a dirigir palavras ofensivas para a 

apelada em relação à sua filha afirmando que ou ela sentava a menina com o 

cinto ou ele "sentaria a criança a força por bem ou por mal e iria colocar o cinto 

na menina nem que fosse na base da porrada".

Em razão da apelada estar com uma criança em seu colo, não 

conseguiu colocar o cinto em sua filha de três anos, passando por momentos 

de humilhação tendo, então, o comissário colocado sua filha a força pelos 

braços e sentado com brutalidade, colocando o cinto na mesma, que chorava 

assustada com toda a situação.

Em razão de toda a situação danosa que passou com seus filhos, 

conforme relatado, requereu ao final a condenação da empresa apelante ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais).

Em contestação, fls. 36/44, a apelante alegou primeiramente a 

ilegitimidade passiva da empresa, assim como, a improcedência do pedido 

exordial pois em nenhum momento o comissário de bordo teve a intenção de 

provocar qualquer constrangimento à apelada, apenas buscou promover a 

ordem no voo, além de cumprir com todas as orientações de segurança a 

serem seguidas numa aterrissagem, posto que a apelada estava com uma 

criança de colo e não tinha como colocar o cinto em sua filha de três anos.

Às fls. 186/189, fora julgado totalmente procedente o pedido da 
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requerente, ora apelada, condenando a empresa apelante ao pagamento da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária desde a data de 11 de novembro 

de 2015, assim como, honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados com a r. sentença, interpuseram recurso de 

apelação com os argumentos de que a empresa cumpriu todos os 

procedimentos de segurança numa aterrissagem, posto que a apelada não 

possuía condições de manter a segunda criança devidamente acomodada, e 

ainda, com os cintos afivelados.

Alegaram, ainda, que a apelada sequer comprovou os fatos 

alegados na inicial, ainda mais aqueles que teriam supostamente lhe causado 

constrangimento, razão pela qual, requer que a presente apelação seja 

conhecida e, no mérito, provida para reformar a r. sentença de primeira 

instância, em caso de entendimento contrário, que o valor arbitrado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) seja reduzido a patamar condizente com os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas, fls. 215/224,  requerendo o não 

provimento do recurso de apelação, para manter a r. sentença.

Às fls. 244/249, o parecer do Graduado Órgão Ministerial, em 

segunda instância, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do 

recurso de apelação, mantendo incólume a decisão do Juízo a quo.    

É o relatório.
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V O T O

Analisando os requisitos de admissibilidade do presente 

recurso de apelação, resto por declarar que todos estão presentes no recurso 

em epígrafe, conforme demonstrado com maestria no bojo do parecer do 

Ministério Público Estadual.

Passo a análise do mérito.

No momento da aterrissagem do voo, a filha de três anos da 

apelada estava sem o cinto de segurança, e, por estar com uma criança de colo, 

a apelada não conseguiu colocar o cinto em sua filha conforme prevê os 

regulamentos de segurança, contudo, o dever do funcionário de uma empresa 

que possui uma malha aérea de norte a sul em nosso país é de auxiliar todos os 

passageiros sobre as normas de segurança dentro de uma aeronave.

Contudo, o referido funcionário extrapolou os limites do 

razoável agindo de forma totalmente grosseira e descortês com a apelada e as 

crianças, posto que a criança assustou-se com o comissário e começou a chorar, 

fazendo com que ele, ao invés de contornar a situação e resolver da melhor 

forma possível, não, pegou a criança a força e colocou de forma abrupta no 

assento do avião.

As testemunhas ouvidas por cata precatória puderam confirmar 
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todas as alegações da apelada sobre o tratamento agressivo do comissário de 

bordo, inclusive fora informado que o mesmo era despreparado para tais 

funções.

Nota-se, claramente, um despreparo por parte do funcionário 

da empresa apelante, que, mesmo lidando em uma situação de estresse 

deveria ter agido de forma mais humana e digna, sem expor a apelada ao 

vexame perante os demais passageiros do voo.

O modo intransigente que o comissário de bordo agiu 

demonstra que tal atitude não pode ser entendida apenas como um 

procedimento de segurança que estava sendo seguido por parte dele, pois 

ninguém deve ser humilhado ou colocado em situação vexatória, muito menos 

sendo exposta perante todos que estavam no voo.

Trago colacionado definições na doutrina pátria para o dano 

moral:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não 

lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos 

da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a 

imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, 

V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 

2009, p.359).

 Maria Helena Diniz estabelece o dano moral como:

"a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou 

jurídica, provocada pelo ato lesivo". (DINIZ, 2003, p. 84).
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É forçoso reconhecer que a apelada sofreu um dano moral 

quando foi exposta a uma situação vexatória e de humilhação em público, 

lesando os interesses não patrimoniais da apelada por parte do 

comportamento agressivo e abusivo do comissário de voo.

Diante do reconhecido dano moral sofrido pela apelada, 

conheço do presente recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeira instância em todos 

os seus termos. 

É o meu voto.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO
Relatora
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