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EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE 

CONEXÃO NACIONAL. ATRASO DE QUASE 17 (DEZESSETE) HORAS. ART. 231, 

DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. ASSISTÊNCIA AOS 

PASSAGEIROS. DEVER DA COMPANHA AÉREA. RESPONSABILIDADE CIVIL IN 

RE IPSA. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE 

E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS APELATÓRIOS CONHECIDOS MAS 

DESPROVIDOS.

 1. No caso de que se cuida, deve ser aplicada a teoria objetiva, prevista no art. 927, 

parágrafo único, do CC/2002 que dispõe que: "Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direito de outrem”.

 2. Para que seja aplicada a excludente de responsabilidade é necessária a prova 

de que ocorreu, efetivamente, fato imprevisto, o que não aconteceu no presente 

caso,  já que a apelante não trouxe qualquer prova  de sua alegação de 

cancelamento do voo por péssimas condições meteorológicas. Os apelados, por seu 

turno, colacionaram substrato material suficiente à prova suas alegações, haja vista 

o documento de fl. 28 que demonstra que o voo contratado foi o único cancelado 

naquela ocasião. De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 

7.565/86, que também rege as normas relativas ao transporte aéreo, em seu art. 

231, é dever da companhia aérea, quando ocorrerem atrasos de mais de 4(quatro) 

horas, a devida assistência aos passageiros.

3. No que pertine à condenação em dano moral e à fixação de seu valor, deve-se 

observar que esse dano, por ser de ordem subjetiva, é de ser presumido, tido, 
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também, por dano in re ipsa, não sendo necessária a sua comprovação. Entretanto, 

dos argumentos expostos na exordial, bem como da situação fática apresentada, 

pode-se concluir claramente pela ocorrência de dano moral, suficiente a ensejar sua 

reparação. Por seu turno, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, fixado a tal título, 

não discrepa da jurisprudência apresentada, quer pelo STJ, quer por esta Corte de 

Justiça.

4- Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de 

Justiça.

5- Recursos Apelatórios conhecidos mas desprovidos.

                                                  ACÓRDÃO

:                  Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que litigam as 

partes, acima nominadas, ACORDA, a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ, por UNANIMIDADE, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, MAS 

PARA DESPROVÊ-LOS, tudo nos termos do voto da Relatora, que integra esta 

decisão. 

                        DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

                                                        Relatora

R E L A T Ó R I O

Em análise, recursos de apelação interpostos por ambas as partes, 

contra sentença (fls. 165/166), do MM. Juiz de Direito da 19ª Vara Cível desta 

comarca, na ação de Indenização  por Danos Morais, de mesmo número, na qual 

houve o julgamento de procedência do pedido autoral, para condenar a ré – Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes -  ao pagamento de indenização por dano moral, no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, para cada um dos autores, com a 

incidência de correção monetária, pelo IGP-M, desde a data do evento, além de 
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juros de mora de 12% ao ano, desde a citação. Também condenou a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 

15% sobre o valor da condenação.

Alega a empresa, na condição de apelante que não houve 

qualquer responsabilidade sua pelos infortúnios sofridos pelos apelados, pois foi em 

razão do mal tempo na região de Buenos Aires que implicou nos atrasos dos voos, 

objeto da ação originária. Que os transportes aéreos ficam sujeitos a determinados 

fortuitos de natureza externa, inevitáveis e de impossível solução imediata e que, 

por isso,  não se pode imputar responsabilidade à empresa apelante, pois se trata 

de uma hipótese de caso fortuito/força maior. Que, assim, não há que se falar no 

dever de indenizar, já que existe uma excludente de responsabilidade.

Que a reparação por danos morais somente é possível se ficar 

comprovado que a falha na prestação do serviço atingiu a honra subjetiva e a 

dignidade humana da vítima. Que, por outro lado, a empresa, pelos seus prepostos, 

agiu com eficiência a fim de solucionar, da melhor maneira possível, o impasse e 

com a máxima rapidez, tendo, inclusive, oferecido indenização em valor plausível. 

Que o arbitramento deve levar em conta ditames lógicos, razoáveis e legais, sendo 

absurda a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil) reais para cada autor, mais 

atualização, pois que não se baseou nos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, razão por que, na eventualidade de permanecer a condenação, 

deverá ser minorado o quantum arbitrado, em respeito aos critérios acima aludidos. 

Que os juros de mora, se devidos, deverão ser aplicados desde a data do 

julgamento da sentença. 

Requer, por fim, que seja dado provimento ao recurso a fim de que 

sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alternativamente, que a verba 

honorária seja reduzida com base nos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa a favor dos autores. 

Os autores apresentaram contrarrazões refutando as teses do 

apelo e solicitando seja negado provimento ao apelo. Concomitantemente, 
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interpuseram apelação adesiva, alegando que os valores arbitrados a título de 

danos morais foram fixados insuficientemente. Que compraram um pacote de 

viagem ida e volta, Fortaleza-Buenos Aires, via Guarulhos e que no retorno, quando 

já feito o check-in e despachada as bagagens, foram surpreendidos com a 

informação de cancelamento do voo para Guarulhos. Que a razão dada pela 

companhia aérea foi de mal tempo, muito embora somente aquele voo fora 

cancelado. Que a verdadeira razão, dada de forma “oficiosa”, teria sido a existência 

de poucos passageiros, o que levou a GOL a cancelar o voo e realocar todos em 

outros voos. Que foram colocados em um voo para o Rio de Janeiro,  que também 

atrasou, chegando ao seu destino após a hora de saída do voo para Fortaleza, que 

decolara às 10:47 hs.. Que ficaram no aeroporto do Rio de Janeiro, sem 

acomodação e qualquer assistência e, após buscarem uma solução junto à 

empresa, foram reacomodados em outro voo, com saída prevista para as 18:55 hs. 

e com escala em Salvador, de modo que, de uma previsão inicial de tempo de 

viagem, de pouco menos de 8 horas, levaram quase 17 horas para retornar a 

Fortaleza, com muito desconforto e aborrecimento, situação que gerou inúmeros 

infortúnios, como o descumprimento de vários compromissos profissionais. Que o 

valor fixado não gera qualquer efeito preventivo ou punitivo, de modo que não 

cumpre com as funções do instituto de reparação de danos morais, a saber, 

reparadora, preventiva e pedagógica.

Que os honorários sucumbenciais devem ser fixados levando em 

conta critérios que guardem a mínima similaridade com a responsabilidade 

assumida pelo advogado, sob pena de violação ao princípio da justa remuneração 

do trabalho profissional. 

Requer, por fim, seja dado provimento ao recurso, para o fim de 

majorar a indenização por danos morais, assim como a verba honorária para um 

valor justo e não inferior a 20% sobre a condenação.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o recorrido contrariou a 

defesa do apelo e requereu o seu desprovimento.
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É o relatório.

VOTO

O caso de que se cuida versa sobre a análise da ocorrência de 

falha na prestação de serviços com a ocorrência de prejuízos advindos do 

cancelamento de voo já contratado, com a acomodação em voo diferente, situação 

suficiente a ensejar a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos 

morais.

Conforme anteriormente relatado, o recurso visa à reforma da 

sentença apelada. A empresa aérea, na condição de apelante insurge-se contra a 

sentença alegando, em síntese, excludente de responsabilidade e descabimento da 

verba honorária ou sua redução, além da retificação do termo inicial de incidência 

dos juros de mora.

Já o autor, na qualidade de apelante, requer o aumento da verba 

indenizatória, bem como da verba honorária.

Pois bem. Regra geral, para que haja a obrigatoriedade de 

pagamento de indenização por dano moral, deve ser constatada a presença dos 

elementos essenciais da responsabilidade civil, a saber, a ação ou omissão do 

agente, a culpa, a relação de causalidade e a existência do dano. Esta é a aplicação 

da teoria subjetiva, adotada pelo Código Civil de 2002, em seu art. 186, que dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A par da aludida teoria, também foi adotada, pelo Código Civil de 

2002, a teoria do risco, que apresenta a responsabilidade civil ligada ao exercício de 

atividade perigosa. É denominada de responsabilidade objetiva e vem prevista no 

art. 927 e seu parágrafo único, do CC, verbis:
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direito de outrem.

No caso de pedido de indenização por dano moral como o de que 

se cuida, por força de prejuízos advindos do cancelamento de voo e o 

remanejamento dos passageiros em outros voos, a teoria a ser aplicada é a objetiva 

até porque o próprio Código Civil, em seu art. 737 afirma que: “ O transportador está 

sujeito aos horários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo 

motivo de força maior.”.

Ora, para que seja aplicada a excludente de responsabilidade é 

necessária a prova de que ocorreu, efetivamente, um fato imprevisto. No caso dos 

autos, a apelante alega que o cancelamento do voo deu-se por força das péssimas 

condições meteorológicas que impuseram a alteração nos voos. Entretanto, tal 

alegação não foi corroborada por quaisquer provas.

Por outro lado, os apelados trouxeram aos autos substrato material 

suficiente à prova suas alegações, haja vista o documento, colacionada às fl. 28, na 

qual se vê que somente o voo contratado por eles foi cancelado, estando todos os 

outros com a indicação que sairiam na horário confirmado, situação que refletiu em 

todas as etapas posteriores e redundou no atraso de quase 17 (dezessete horas), 

quando a previsão inicial é de que o tempo estimado seria de mais ou menos 8 

(oito) horas, não se sustentando, assim, a informação da empresa aérea de que o 

cancelamento teria se dado em razão do mau tempo. 

Ressalte-se que o Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 
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7.565/86, que também rege as normas relativas ao transporte aéreo, em seu art. 

231, que é dever da companhia aérea, quando ocorrerem atrasos de mais de 

4(quatro) horas, a devida assistência aos passageiros, como se vê a seguir:

Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete 

de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou 

atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.

No que se refere ao valor da condenação ao dano moral, tal 

reparação pecuniária, prevista na Constituição Federal, no Código Civil e em leis 

esparsas, possui, de acordo com doutrina abalizada, natureza dúplice: de 

compensação para a vítima e de punição para o ofensor e, em razão destes 

propósitos é que a jurisprudência pátria vem aplicando o arbitramento do quantum 

indenizatório, como critério para a apuração do valor a ser fixado na condenação em 

danos morais, apoiando-se no princípio da razoabilidade e na equidade,  e com 

base em pressupostos objetivos e subjetivos, tais como  o grau de sofrimento da 

vítima, a culpa do agente, a condição econômica de ambos etc. 

Em artigo para a revista “Justiça e Cidadania”, edição 08, de abril 

de 2016, o Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, escrevendo sobre o tema, 

afirmou que: 

“Assim, as principais circunstâncias a serem consideradas como 

elementos objetivos e subjetivos de concreção são: a) a gravidade 

do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do 

dano); b) a intensidade do dolo ou grau de culpa do agente 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

(culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do 

ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do 

ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social 

e econômica).”

De outra banda, o pensamento que vem se consagrando é o de 

que se deve levar em conta, além desses critérios, os precedentes que apreciam 

casos semelhantes, tudo com o escopo de promover a igualdade, a justiça e a 

coerência dos julgados.

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, possui entendimento 

de que em casos desse jaez, o dano moral é o denominada “in re ipsa”, de modo 

que prescinde de prova, como se pode ver do aresto a seguir, com grifos no que 

interessa:

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 
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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)

De modo que, uma vez constatado o prejuízo e levando em conta 

os requisitos acima delineados de compensação da vítima e punição para o ofensor, 

além de se pautar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade é que se 

deve fixar o quantum indenizatório.

Mais uma vez, traz-se à colação aresto do Superior Tribunal de 

Justiça sobre a matéria, no tocante à forma de fixação dos danos morais, com grifos 

no que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE 

VOO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA 

AUTORA.

1. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, 
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devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso 

concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em 

montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem 

constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há 

necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso concreto, em 

face da razoável quantia, fixada por esta Corte Superior  em R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, 

DJe 24/11/2015).

No caso dos autos, entendo que o valor fixado a título de danos 

morais pelo juiz atende aos critérios acima estabelecidos, não havendo que se falar 

em sua alteração.

A propósito da matéria, esta Corte de Justiça, em casos 

assemelhados, assim se pronunciou:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE 

AÉREO SUCESSIVO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL POR 

ATRASO DE VÔO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DE 

INDENIZAR. PERNOITE EM AEROPORTO INTERNACIONAL. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA FIXADA EM 

SENTENÇA EXORBITANTE. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A querela em apreço, em síntese, circunscreve-se ao 

fato de os ora apelados terem experimentado transtornos em viagem 

contratada junto à apelante com destino a Orlando, em virtude de uma 
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escala inesperada, por problemas técnicos, durante o voo 

Fortaleza/Atlanta, o que acarretou a perda da conexão com direção ao 

destino final. 2. Em sentença, o d. magistrado singular considerou que 

referidos transtornos ultrapassaram a barreira do mero dissabor, 

condenando a companhia aérea ao pagamento de R$40.000,00 

(quarenta mil reais) de indenização para cada autor, totalizando 

R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) 3. Em seu recurso de apelação, 

a companhia alega: a) inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo prevalecer os tratados internacionais sobre 

transporte aéreo intercontinental; b) ausência de danos morais 

indenizáveis, tendo em vista que o fato gerador do problema foram 

problemas técnicos experimentados pela aeronave que transportava os 

promovidos, o que isentaria a companhia de responsabilidade; c) 

exorbitância do valor fixado em sentença. 4. A jurisprudência do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de 

priorizar as normas do Código de Defesa do Consumidor, no caso de 

contrato de transporte aéreo internacional, por verificar a existência de 

relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro. (AgRg no 

Ag 1343941 / RJ e AgRg no AREsp 13010 / ES) 5. Os problemas 

técnicos pelos quais passou a aeronave que transportava os 

promovidos caracterizam caso fortuito interno, o qual não tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, por serem inerentes ao 

próprio risco da atividade empresarial de aviação. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. 6. Quantia de R$40.000,00 (quarenta mil 

reais) para reparar o transtorno sofrido demonstra-se exorbitante, 

merecendo, por isso, ser reformada. 7. Como é cediço, a quantificação 

dos danos morais é objeto de intenso debate na doutrina, dado seu 

alto caráter de subjetividade, cabendo ao órgão judicante fixá-los em 

quantia que desestimule o devedor a praticar o ato lesivo novamente, 
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mas sem provocar o enriquecimento ilícito do credor. 8. No caso em 

tela, tendo-se em vista as condições pessoais e econômicas das 

partes, bem como a natureza do ato abusivo praticado pelo promovido, 

o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) por autor, totalizando a quantia 

de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), demonstra-se mais condizente 

com a situação em cotejo nos autos. 9. Apelação Cível conhecida e 

parcialmente provida. Sentença reformada. (Apelação 

5623445200980600011; Relator(a): PAULO FRANCISCO BANHOS 

PONTE; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data 

de registro: 03/10/2012);

Ementa:  TRANSPORTE AÉREO.EXTRAVIO DE BAGAGEM 

DEFINITIVO. DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E MORAIS 

CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não incidindo as 

disposições restritivas aos direitos do passageiro previstas na 

Convenção de Varsóvia. A lei consumerista prevalece sobre a 

Convenção de Varsóvia, pois embora tenha a Convenção 

aplicabilidade no direito interno, esta não se sobrepõe às leis do 

País.2. A responsabilidade imputável ao transportador aéreo é de 

natureza objetiva e impõe o dever de ressarcimento, inclusive moral, 

este a ser fixado de acordo com as circunstâncias concretas. Em que 

pese não se desconheça que os equipamentos eletrônicos e valores 

em espécie devem ser transportados na bagagem de mão, não pode a 

companhia aérea ser isenta da responsabilidade nos casos em que a 

bagagem despachada contendo esses objetos é violada ou extraviada, 

mormente quando não comprovado que o passageiro tenha recebido 

orientação específica nesse sentido ou, então, que lhe foi solicitado 

que realizasse "Declaração de Bens e Valores", de modo a elencar os 
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bens que estava carregando, como é o caso dos autos. O extravio da 

bagagem caracteriza falha na prestação do serviço de transporte 

aéreo, justificando o dever de reparar os danos daí advindos. 

Indenização pelos danos materiais advindos do extravio de pertences 

devida. Quantum indenizatório arbitrado na sentença mantido. Devem 

ser mantidos os danos emergentes, eis que também comprovados.3. 

Redução do "quantum" indenizatório, a título de dano moral. Valor 

reduzido para R$ 10.000,00, a fim de guardar proporcionalidade 

com a magnitude da lesão. Recurso parcialmente provido. 

(Apelação 35709655200080600011; Relator(a): JUCID PEIXOTO DO 

AMARAL; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 6ª Câmara Cível; Data 

de registro: 23/10/2012).

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO de ambos os recuros, mas 

lhes negar provimento, mantendo inalterado o pronunciamento combatido, em 

todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Fortaleza, 07 de junho de 2017.

DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

Relatora
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