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APELAÇÃO N.º 0622589-92.2013.8.04.0001/Fórum Ministro Henoch Reis/19ª Vara 
Cível e de Acidentes de Trabalho
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATORA : DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.
APELANTE : GOL  LINHAS AÉREAS INTELIGENTES - VRG LINHAS 
AÉREAS S.A.
ADVOGADO : GLÁUCIO BENTES GONÇALVES NETO.
APELADO : PAULA FERNANDA DOS SANTOS ADORNO.
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE ZUBARAN OSSUOSKY FILHO.

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. ATRASO EM VOO. 

RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CASO 

FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADOS. 

DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO.

1. Conforme o Art. 734 do Código Civil, o transportador responde 

perante o transportado, salvo motivo de força maior devidamente 

comprovado nos autos.

2. No presente caso, a Companhia Aérea afirma que o motivo de 

força maior que justificou o atraso no voo seria uma manutenção não 

programada da aeronave e as fortes chuvas na região, porém tais 

fatos não restaram devidamente comprovado nos autos, porquanto 

tal fato mais parece uma falha na prestação de serviços do que uma 

excludente de responsabilidade.

3. 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 

0622589-92.2013.8.04.0001, 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, em consonância com o parecer 

ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso.

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 2016.

Des.
Presidente

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO
Relatora
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APELAÇÃO N.º 0622589-92.2013.8.04.0001/Fórum Ministro Henoch Reis/19ª Vara 
Cível e de Acidentes de Trabalho
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATORA : DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.
APELANTE : GOL  LINHAS AÉREAS INTELIGENTES - VRG LINHAS 
AÉREAS S.A.
ADVOGADO : GLÁUCIO BENTES GONÇALVES NETO.
APELADO : PAULA FERNANDA DOS SANTOS ADORNO
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE ZUBARAN OSSUOSKY FILHO.

R E L A T Ó R I O

Paula Fernanda dos Santos Adorno ajuizou ação de indenização 

por danos materiais e morais em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, 

em razão de atraso no vôo onde retornava para Manaus/AM, chegando ao 

destino quase 24 horas depois da data prevista.

Ao apreciar a causa, o MM. Juiz da 19º Vara Cível, Dr. Rogério 

José da Costa Vieira, julgou parcialmente procedente os pedidos da Autora, 

indeferindo os danos materiais, porém condenou a Companhia Aérea por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A interpôs a 

presente apelação requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que o 

atraso no voo se deu por problemas técnicos na aeronave, bem como pelas 

fortes chuvas no Estado do Rio de Janeiro, ocasionando o desvio do voo para a 

cidade de Campinas/SP, razão pela qual inexiste dano a ser indenizado. 

Contrarrazões às fls. 145/148 pugnando pela manutenção da 
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sentença.

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 151/160 

opinando pelo improvimento do recurso, haja vista estar configurado o dano 

moral.

É o relatório.

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se em apurar o grau de 

responsabilidade da Companhia Aérea Apelante por atraso em vôo, que 

chegou ao seu destino quase 24 horas depois do horário previsto.

Pois bem, conforme o Art. 734 do Código Civil, o transportador 

responde perante o transportado, salvo motivo de força maior.

"Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força 

maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade. 

Assentada a responsabilidade do transportador, no caso dos 

autos, a Companhia Aérea Apelante afirma que o motivo de força maior que 

justificou o atraso no vôo seria uma manutenção não programada, de 
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emergência, decorrente de uma falha na aeronave, assim como as fortes 

chuvas na Cidade do Rio de Janeiro naquela ocasião.

Pontuado este aspecto, saliento que somente pode considerar-se 

caso fortuito ou força maior capazes de afastar a responsabilidade do 

transportados os fatos ou eventos cujos efeitos eram imprevisíveis ou 

inevitáveis.

Todavia, no presente caso, registro que a falha na aeronave 

somente foi verificada antes da decolagem, portanto, não me parece um caso 

fortuito ou motivo de força maior, haja vista que cumpria minimante à 

Companhia Aérea Apelante promover a manutenção preventiva de suas 

aeronaves ou, ainda, a identificação e correção do problema em tempo hábil.

Por certo, aguardar até o momento da decolagem para 

identificar um problema técnico não se afigura como uma hipótese de força 

maior, porquanto tal fato configura-se como uma falha na prestação de 

serviços, e não uma excludente de responsabilidade.

Ressalta-se, ademais, que em relação as fortes chuvas, não 

restou comprovado nos autos que influenciaram no atraso do vôo, afinal não 

há notícias de que os aeroportos cariocas tenham fechados durante o mal 

tempo naquela data.

No caso, portanto, ausente prova da existência de caso fortuito 

ou força maior que excluam a responsabilidade civil objetiva da Apelante, 

deve ser mantida a sentença que ordenou a reparação dos danos morais e 

materiais sofridos em decorrência da conduta lesiva da Companhia Aérea.
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Por fim, no que tange ao valor arbitrado a título dano moral, 

observo que o quantia fixada na instância a quo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

mostra-se razoável e proporcional ao dano causado, conservando o caráter 

punitivo/pedagógico da medida. 

Assim, pelas circunstâncias dos autos, em consonância com o 

parecer ministerial, conheço, mas nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO
Relatora
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