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Advogado : Renato Cesar Lopes da Cruz (OAB: 2963/AC) 
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Assunto : Cancelamento de Vôo

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CHEGADA AO DESTINO FINAL 
DA VIAGEM APÓS MAIS DE DOZE HORAS DE ATRASO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR 
AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 
MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. 
VALOR. DIMINUIÇÃO.  QUANTUM DIMINUÍDO. 
LESIVIDADE MÉDIA DO ABALO MORAL. MODERAÇÃO E 
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. 
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A responsabilidade civil do transportador aéreo de passageiros é 
objetiva e o dano moral causado pela má-prestação desse serviço é 
in re ipsa, ou seja, nasce juntamente com o acontecimento 
deletério, não precisando ser provado para ser indenizado 
pecuniariamente.

2. A antecipação do horário de partida de voo deve ser comunicada 
ao consumidor com antecedência pela empresa aérea, cuja omissão 
gera dano moral quando os passageiros não embarcam e só chegam 
ao destino final mais de 12 (doze) horas após o horário previsto.

3. O valor arbitrado na sentença, três mil reais por apelado, a título 
de indenização pelo abalo moral sofrido pelos passageiros mostra-
se destoante da realidade do caso concreto, excessivo frente às suas 
circunstâncias, devendo ser diminuído para o patamar de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) por apelado, mais condizente com a 
lesividade do abalo moral sofrido e em sintonia com a moderação e 
a proporcionalidade que que rege a fixação do quantum reparatório.

4. Apelação parcialmente provida.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Segunda Câmara Cível

2

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.915-631, Tel. 68 3302-0444/0445, Rio Branco-

AC - Mod. 500239 - Autos n.º 0711662-25.2014.8.01.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0711662-25.2014.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial 
provimento ao apelo, nos termos do voto do Juiz Relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de maio de 2017.

Júnior Alberto
Presidente

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A em 

face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco que, nos autos do Processo nº 0711662-25.2014.8.01.0001, julgou parcialmente 

procedente os pedidos formulados pelos autores Quiria Ribeiro da Silva, Ismael de Lima 

Monteiro e Luara da Silva Monteiro (menor), condenando a apelante ao pagamento de 

danos morais pela perda de voo como decorrência de antecipação do horário previsto para 

embarque.

A sentença recorrida (pp. 160/168) possui a seguinte parte dispositiva: 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos 
formulados pelos Autores para condenar a Demandada:
a) ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 9.000,00 
(sete mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante, com 
juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da prolação da 
sentença; e, 
b) no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aquelas 
devendo ser calculadas sobre o valor da condenação e, estes, fixados em 10% 
também do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, levando-se 
em consideração, em que pese a ação tenha sido ajuizada no domicílio dos 
causídicos e a pouca complexidade da causa, o grau de zelo dos profissionais na 
elaboração da inicial e o trabalho desenvolvido pelos patronos nos decorrer do 
processo, devendo incidir sobre essa verba (honorários) juros e correção 

monetária a partir da prolação da presente sentença. 
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Afirma a apelante que os autores adquiriram passagem aérea de ida e 

volta partindo de Rio Branco e tendo como destino a cidade de Ilhéus/BA, sendo que no 

trecho de volta a conexão ser feita em Brasília se daria mediante longa espera, o que 

permitia aos passageiros o pernoite nessa localidade, fazendo-o em casa de parentes. Diz 

também que os apelados alegaram que, no dia seguinte, ao chegarem ao aeroporto visando 

o embarque para Rio Branco descobriram que o voo tinha sido antecipado, não mais 

podendo seguir viagem nele, tendo sido realocados em outro voo que saiu na noite daquele 

mesmo dia, acontecimento que lhes gerou prejuízos materiais e danos morais que devem 

ser reparados. 

Assevera que o voo saiu no horário previsto, o que torna o pagamento de 

indenização por danos morais determinado na sentença equivocado, uma vez que a empresa 

aérea agiu de forma correta, pois sempre orienta os passageiros a chegar ao aeroporto com 

no mínimo 2 (duas) horas de antecedência ao horário de embarque para voos nacionais, 

orientação que também é dada pela Agência Nacional de Aviação Civil. 

Afirma que a perda do voo se deu por culpa exclusiva dos autores, por se 

apresentar ao check-in com somente uma hora de antecedência, e não por conduta ilícita da 

apelante, não se podendo exigir que a tripulação e os demais passageiros sejam 

prejudicados por esse atraso.

Assevera que os danos suportados pelos autores, se existentes, não podem 

ser suportados pela empresa aérea, já que inexiste nexo de causalidade entre a aqueles e o 

proceder correto desta, sendo descabido falar em responsabilidade ou dever de indenização, 

inclusive por decorrência do que está previsto no CDC (art. 14, §3º, II).     

Aduz que o ocorrido deve ser entendido, no máximo, como contratempo, 

como uma imprevisão que pode alterar os planos de qualquer pessoa, nem de longe 

gerando vergonha, humilhação, amargura ou trauma na alma da pessoa que deva ser 

reparado mediante indenização pecuniária, muito menos quando o que se tem nos autos 

resume-se a meras alegações e artifícios de retórica.

Defende também, para o caso de se entender devida a reparação moral, a 

redução do montante estabelecido como indenização, a fim de que não sirva ao 

enriquecimento sem causa dos autores, devendo o patamar fixado na sentença de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada um ser reduzido já que exagerado e desproporcional para 
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um mero dissabor, de certo modo previsível quando se fala de viagens aéreas.

Requereu, por fim, a reforma da sentença recorrida para que a 

indenização por danos morais seja afastada ou para, não se entendendo assim, que seja 

reduzida a um valor proporcional e justo frente ao caso concreto.

Em Contrarrazões (pp. 189/196), os autores pugnaram pelo não 

provimento do recurso, ao argumento de que a perda do voo se deu por ato ilícito da 

empresa decorrente da antecipação no horário de sua partida, descumprindo as cláusulas 

contratuais, já que os autores foram pontuais ao chegarem antes da uma hora determinada a 

título de antecedência, conforme o site da empresa. Além disso, a responsabilidade do 

transportador aéreo é objetiva, persistindo até que se demonstre a culpa exclusiva da 

vítima, o que não ocorre no caso concreto, tal como demonstrado no acervo probatório que 

consta no caderno processual. Como no caso a prestação do serviço se deu de forma 

indevida, acarretando o atraso de mais de 15 (quinze) horas para a chegada dos autores em 

Rio Branco, gerando transtorno e frustração, o dano moral determinado na sentença está 

correto e deve ser mantido.

Instado a regularizar a sua representação processual (p. 198), o apelante 

apresentou os documentos de pp. 201/223.  

O Ministério Público, chamado a se manifestar em razão da presença de 

menor incapaz no polo ativo da demanda (p. 224), opinou pelo não provimento do recurso 

em testilha, aduzindo as razões encartadas nas pp. 228/232, centradas na responsabilidade 

objetiva da empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, na demonstração de 

que esta antecipou o voo sem comunicar aos autores e pela adequação do quantum fixado 

na sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO
Estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso em testilha.

A matéria devolvida na presente insurgência diz respeito somente à 

condenação imposta pela sentença à empresa demandada ao pagamento de indenização 
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pecuniária a título de reparação por dano moral sofrido pelos autores.  

Registro, ab initio, que o transportador aéreo possui responsabilidade 

objetiva frente aos que utilizam os seus serviços, conforme preconiza a interpretação 

sistemática dos arts. 21, inciso XII, alínea "c", e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal, 

uma vez que a exploração dessa atividade econômica constitui atribuição privativa do 

Poder Público da União que pode ser acometida ao particular, por autorização, concessão 

ou permissão.

A legislação infraconstitucional vai nesse mesmo sentido, pois a redação 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "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 fruição e riscos". 

In casu, segundo o que se colhe dos autos, os apelados, autores da 

presente ação, adquiriram passagem aérea junto à empresa apelante com origem em 

Ilhéus/BA e destino final em Rio Branco/AC, com o voo referente ao trecho final da 

viagem previsto para sair, de Brasília/DF para Rio Branco/AC, às 11h32 (horário de 

Brasília) do dia 30/03/2013 no voo JJ3534. 

Ocorre que ao chegarem ao aeroporto de Brasília/DF, alegadamente às 

10h20 desse dia, descobriram que o embarque dos passageiros do citado voo já estava 

encerrado, pois havia sido antecipado, sem que disso tivessem sido comunicados os 

autores/apelantes. Com isso, os passageiros apelados só puderam completar a viagem na 

noite daquele mesmo dia. 

Ressalte-se que, às pp. 21/22, a empresa aérea TAM, por meio de 

manifestação enviada à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, informou que o voo 

JJ3534 estava previsto para sair às 10h42 do dia 30/03/2013. No bilhete aéreo adquirido 

pelos apelados, consta que referido voo estava agendado para decolagem às 11h32 da 

mesma data (pp. 64/65). Assim, resta incontroverso a existência da antecipação afirmada na 

inicial, cuja consequência foi o não embarque dos passageiros, ora autores, que só 

conseguiram prosseguir viagem às 23h02 daquele mesmo dia, chegando em Rio Branco 

com mais de 12 (doze) horas após o previsto.

Para a empresa, esse fato ocorreu porque os citados usuários 
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descumpriram os avisos de chegar ao aeroporto, visando os procedimentos de embarque, 

com no mínimo 2 (duas) horas de antecedência ao horário do voo. Contudo, não comprova 

documentalmente a alegação que fez no corpo do presente recurso no sentido de que a 

partida ocorreu dentro do horário previsto, sem que tenha sido antecipada, bem como que 

isso aconteceu com o conhecimento prévio dos consumidores.

Diante desse quadro fático, há de se ter em conta que, para o Superior 

Tribunal de Justiça, a não chegada do passageiro ao seu destino na hora prevista na 

passagem configura falha na prestação do serviço pelo transportador aéreo. In verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 
PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 
PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no 
serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência 
material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da 
causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente 
o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a 
omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o 
julgado por via inadequada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Desse julgado, para além do que já fora dito, também deve ser colhido o 

entendimento de que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo resulta em dano 

moral in re ipsa, ou seja, aquele que prescinde de comprovação, nascendo juntamente com 

o próprio fato deletério.

Tratando dos casos de antecipação de voo não comunicada previamente 

ao passageiro, ocasionando o seu não embarque, os seguintes julgados esclarecem melhor a 

matéria:

TJRS – RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA. VIAGEM REINICIADA NO DIA SEGUINTE COM ONZE HORAS 
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DE ATRASO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE 
INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. 
QUANTUM MAJORADO. Os autores ingressaram com a presente ação 
requerendo indenização por danos morais e materiais em virtude de terem 
perdido seu voo (Natal - Porto Alegre) por ausência de comunicação prévia 
do adiantamento deste, o que fez com que tivessem que aguardar no 
aeroporto, durante onze horas, pelo próximo voo disponível. Pedem 
provimento ao recurso para que seja majorado o quantum indenizatório fixado 
em R$ 2.000,00. As rés não se desincumbiram de comprovar culpa exclusiva de 
terceiro ou a ocorrência de evento capaz de afastar, no caso concreto, sua 
responsabilidade objetiva, ônus que lhes competia, nos termos do art. 6º, inciso 
VIII, do CDC. Diante dessa situação o juízo a quo julgou procedentes os pedidos 
autorais, fixando o quantum indenizatório a titulo de danos morais em R$ 
2.000,00 ( em conjunto para ambos os autores), valor que se mostra aquém dos 
parâmetros que vem sendo utilizados pela presente Turma Recursal no 
julgamento de casos análogos. Portanto, é cabível que este seja majorado para 
R$ 3.000,00 para cada autor, totalizando R$ 6.000,00. SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 
71006016737, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016)

TJDFT – CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ADIANTAMENTO DE HORÁRIO DE VOO. 
PERDA DA VIAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO 
COMPROVAÇÃO. ART. 333 INCISO II DO CPC. INDENIZAÇÃO. RISCOS 
DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DANO 
MORAL. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A 
QUO. CITAÇÃO. Restando comprovado nos autos que a companhia aérea 
adiantou o horário de partida do voo, caberia à empresa juntar prova nos 
autos da alegada culpa exclusiva do consumidor em perder a decolagem; 
não o fazendo, deixa de cumprir ônus processual que lhe incumbe (art. 333, 
inciso II do CPC), devendo arcar com as consequências de sua inércia. A 
despeito de a antecipação no horário de um voo não ser um fato impossível, 
há que se interpretar esse evento de maneira favorável ao consumidor, por 
ser a parte vulnerável na relação com o fornecedor. Atribuir ao consumidor 
a obrigação por arcar sozinho com as consequências decorrentes da perda 
de um voo é entregar à parte mais frágil da relação jurídica a 
responsabilidade pelos riscos do negócio, o que significa um contrassenso, à 
luz do arcabouço protetivo em favor do vulnerável, constante do CDC. Se, 
após promover o adiantamento do voo do passageiro, a companhia aérea não lhe 
oferece nenhuma alternativa para chegar ao destino final, deve arcar com o 
ressarcimento de todo o trecho da viagem, além da passagem de ônibus 
adquirida pelo consumidor. Cabe elevação dos danos morais para R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), valor que leva em consideração o grau de lesividade do dano 
causado ao consumidor e a capacidade econômica das partes, bem como respeita 
os ditames da moderação e razoabilidade. Em se tratando de relação contratual, a 
correção monetária dos danos materiais incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 
43 do STJ); e dos danos morais conta-se desde o arbitramento (Súmula 362 do 
STJ). De acordo com julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, nas 
relações contratuais, o termo a quo para incidência dos juros de mora é a data da 
citação tanto para os danos morais, quanto para materiais. Recurso conhecido e 
provido em parte. (Apelação Cível nº 20130111256963, 3ª Turma Cível do 
TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. j. 21.01.2015, DJe 03.02.2015).

TJAC – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO 
DE EMBARQUE EM VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
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AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS 
EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade pela reparação de danos causados ao consumidor é de 
todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do 
art. 7º e parágrafos 1º do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, 
incumbindo à vítima a iniciativa de demandar contra um ou contra todos que 
compõem a cadeia de prestadores do serviço defeituoso.
2. Competia à companhia aérea fazer prova de que não foi a responsável 
pela falha na prestação de serviços, porém nada trouxe nesse sentido, 
devendo, portanto, responder pelos danos de forma objetiva. 
3. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, capaz de gerar 
transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais 
extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. No tocante ao dano moral, 
desnecessária se faz a prova de prejuízo.
4. Sendo cabível a indenização a título de dano moral, deve-se considerar a 
jurisprudência dos tribunais pátrios e ainda os princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade.
5. Comprovado o dano material suportado (gastos com alimentação) em 
decorrência do defeituoso serviço prestado, a indenização respectiva é medida 
que se impõe.
6. Apelo parcialmente provido.   
(Apelação n.º 0709437-32.2014.8.01.0001, Relator(a): Des. Roberto 
Barros; Comarca: Rio Branco; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do 
julgamento: 09/12/2016; Data de registro: 14/12/2016)

(negritei)

Desse modo, é forçoso reconhecer que a empresa apelante falhou no 

cumprimento da prestação do serviço de transporte aéreo, antecipando o voo em que 

deveriam ter embarcado os apelados sem que os comunicasse previamente, circunstância 

que impediu a viagem pontual destes, que só chegaram ao destino final da viagem após 

mais de 12 (doze) horas do que estava previsto na passagem. 

Tal fato, por si só, gera o dever de pagamento de reparação pecuniária 

pelo abalo moral (in re ipsa) sofrido pelos consumidores prejudicados. 

No tocante à discussão relativa à fixação do quantum indenizatório, esta 

deve ser permeada pela análise do grau de lesividade do dano causado aos consumidores, 

capacidade econômica das partes, bem como deve respeitar os ditames da moderação e 

razoabilidade.

Assim, há de se considerar que, para além do atraso na chegada ao 

destino final, os autores não experimentaram maiores dissabores. Isso porque a companhia 

aérea, apesar de entender que o não embarque foi gerado pela impontualidade deles na 

chegada ao aeroporto para a realização do check-in, os acomodou no voo seguinte com 
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destino a Rio Branco, naquele mesmo dia, sem que tivessem que adquirir nova passagem, 

atenuando a decepção gerada pela frustração da expectativa da viagem. 

Além disso, o fornecimento de alimentação e hospedagem, durante o 

tempo de espera até o próximo voo, não chegou a ser necessário/imprescindível, posto que 

a autora Quíria Ribeiro afirmou em juízo que o seu irmão, residente em Brasília, lhes 

prestou auxílio, diminuindo em alguma medida os incômodos do atraso. Tendo por base 

esses fatos, verifica-se que a lesividade da ofensa moral não foi das mais elevadas.

Considerando essa circunstância, bem como a capacidade das partes, a 

moderação e a razoabilidade, o quantum indenizatório fixado na sentença (três mil reais por 

apelado), mostra-se excessivo, não estando em sintonia com a realidade do caso concreto. 

De modo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por autor/apelado afigura-se mais 

congruente com tais vetores e com a proporção do abalo moral sofrido por eles, tal como já 

se decidiu em alguns julgados que tratam da matéria1.

Quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente pelo IGP-M, desde 

a data deste julgamento, consoante Súmula n. 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 

1 TJRS - RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO. NÃO COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. VOO QUE ERA 
DIRETO AO DESTINO E PASSOU A NECESSITAR DE CONEXÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, porquanto o voo da autora foi 
antecipado, não restando comprovado nos autos a comunicação da autora. Prova de que se encontrava no aeroporto antes 
do horário de embarque previsto em documento emitido pela própria requerida, pois emitiu novo bilhete para a autora às 
9h49min enquanto o voo desta deveria partir somente às 10h18min. Ausência de prova de que o voo partiu 
no horário marcado e não foi antecipado como afirma a autora, ônus que competia à requerida. Danos morais que restam 
caracterizados não só em razão da falha no dever de informação como pelo fato de que o voo da autora era direto Porto 
Alegre/Florianópolis e o novo voo oferecido incluía uma conexão em São Paulo, chegando a autora ao destino com 
aproximadamente oito horas de atraso. Quantum indenizatório (R$2.000,00) adequadamente fixado, pois atenta 
para a condição econômica da vítima e a do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 
reparatória. Pretendendo a autora a utilização dos valores de indenização concedidos pelo E. TJRS deveria ter ajuizado 
a ação na justiça comum. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. 
(Recurso Cível Nº 71004634572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado 
em 22/04/2014)

TJDFT - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO 
DE VOO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ré/recorrida antecipou o horário do voo do recorrente, 
sem comunicação prévia, gerando atraso de cerca de seis horas para chegada ao destino final. Além disso, diante da falha 
na prestação do serviço, a companhia aérea não prestou qualquer assistência ao recorrente, como alimentação ou 
transporte, o que, por certo, ultrapassa os limites dos transtornos do cotidiano, impondo o dever de indenizar os danos 
morais suportados. 2. Assim, evidenciada está a falha na prestação dos serviços ao consumidor, tratando-se de 
responsabilidade objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo de demonstração de 
culpa. 3. No caso, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, 
bem assim às circunstâncias da causa, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$ 1.000,00. 4. Recurso do 
autor conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrido em indenização por danos morais. 5. Custas já 
recolhidas. Sem honorários por falta de recorrente vencido.
(Acórdão n.992515, 07123847520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017.)
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1% ao mês, desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, nos termos 

do artigo 405 do Código Civil, bem como da orientação nº 163, da III Jornada do Superior 

Tribunal de Justiça2.

Face as considerações de fato e de direito esposadas, voto pelo 

provimento parcial do presente recurso de Apelação, reformando a sentença atacada apenas 

no ponto em que fixa o valor da indenização por dano moral, resultante da conduta da 

empresa ré/apelante, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apelado, mantendo-se 

o julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais. 

A teor do que dispõe a Súmula 326 do STJ, a alteração do montante 

reparatório a título de danos morais não enseja modificação no estado de sucumbência da 

parte condenada a pagá-lo. Desse modo, reitero o dever de pagamento das verbas 

sucumbenciais pela parte ré/apelante, a saber, custas processuais e os honorários 

advocatícios devidos ao patrono dos autores cuja majoração se impõe, com fundamento no 

§ 11 do art. 85 do CPC, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da 

condenação, em razão do trabalho adicional concernente à apresentação de contrarrazões.

 

É como voto.

DECISÃO
Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

"Decide a Segunda Câmara dar parcial provimento ao Apelo, nos 
termos do voto do Juiz Relator. Unânime".

Julgamento presidido pelo Desembargador Júnior Alberto, com voto. 

Participaram da votação, também, o Juiz de Direito Convocado Marcelo Coelho de 

Carvalho (Relator) e o Desembargador Pedro Ranzi (Membro da Câmara Criminal), 

convocado para compor o quórum, ante  a ausência justificada do Desembargador Roberto 

Barros.

Sara Cordeiro de  Vasconcelos Silva
Secretária

2 Enunciado 163: A regra do art. 405 do Código Civil aplica-se somente à responsabilidade contratual, e não 
aos juros moratórios na responsabilidade extracontratual, em face do disposto no CC 398, não afastando, 
pois, na Súmula 54 do STJ.
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