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Terceira Câmara Cível

Apelação n.º 0603158-04.2015.8.04.0001 Fórum Ministro Henoch Reis 20ª Vara 
Cível e de Acidentes de Trabalho

Apelante : Tam - Linhas Aéreas S/A
Advogado : Andre de Souza Oliveira, Fabio Rivelli
Apelado : Denilson Cerquinho Barreto
Advogado : Bergson Mendonça Lacerda
Relator : Cláudio Roessing

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO E 
ATRASO DE BAGAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. TEORIA DO 
RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. ART. 186 DO CC. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0603158-04.2015.8.04.0001, de Manaus (AM), em que são partes as acima 

indicadas, ACORDAM, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que 

compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento.

Sala das Sessões, em Manaus, 12 de março de 2018.

Presidente

Cláudio Roessing
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Tam – Linhas Aéreas S/A, contra 

sentença proferida pelo juízo da 20.ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, nos 

autos da ação indenizatória de danos morais e materiais, ajuizada por Denilson 

Cerquinho Barreto, ora Apelado. 

A referida decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos propostos na 

inicial, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 

título de danos morais. Ademais, condenou também ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Em suas razões recursais (fls. 123-141), a Apelante defendeu que a 

manutenção não programada da aeronave no caso em comento se configura em 

caso fortuito/força maior, de modo que excluiria sua responsabilidade civil em 

indenizar o Apelado. Seguidamente, aduziu que não houve um extravio de bagagem 

e sim um atraso, conforme o parágrafo segundo, do artigo 35 da Portaria n.º 

676/GC-5 da ANAC. Desse modo, asseverou que houve apenas um “mero atraso” 

da bagagem, o que exclui a pretensão de indenização do Apelado. Por fim, alegou 

que a quantia arbitrada a títulos de danos morais apresenta-se exorbitante e que 

poderia levar ao enriquecimento indevido da parte. Pugnou pelo conhecimento e 

provimento do apelo, de modo a reformar a sentença vergastada. 

Às suas contrarrazões (fls. 166-171), o Apelado refutou todos os 

argumentos do apelo e pugnou pela manuntenção da decisão recorrida. 

É o relatório, no essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Primeiramente, cumpre salientar que a sentença ora guerreada e os atos 

jurídicos processuais anteriores a ela devem ser analisados de acordo com as 

disposições do Código de Processo Civil de 1973, já que tiveram seus efeitos 

consumados ainda sob a sua égide. 
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Observo que a ação indenizatória tinha por escopo a reparação de danos 

morais e materiais sofridos por consumidor em decorrência de falha na prestação de 

serviço de transporte aéreo.

Neste passo, tendo em vista tratar-se de relação de consumo e por ser a 

Apelante uma prestadora de serviço público (art. 21, XII, "c", da CF/88), vale 

ressaltar que o caso em comento será analisado à luz do Código Consumerista, 

conforme art. 3.º, §2.º e inciso X do art. 6.º, ambos do CDC:

Art. 3.º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.
§ 2.º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.

Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: 
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Compulsando os autos, o Apelante insurgi-se quanto a responsabilidade civil 

de indenizar o Apelado, ante a alegação de que o cancelamento do voo por 

problemas técnicos seria um caso fortuito/força maior, configurando uma excludente 

de responsabilidade, conforme os artigos 393 e 737 do Código Civil. 

Discordo e explico o porque. Se o caso em comento versasse apenas de um 

mero cancelamento de voo, no qual o consumidor foi realocado para outro voo sem 

sofrer nenhum tipo de transtorno ou abalo, correta estaria a irresignação da 

Apelante. Porém não é a situação do caso em comento. 

Conforme boleto e recibo anexado pelo Apelado à exordial (fls. 17-18), a 

passagem foi comprada em 25/07/2014, ou seja, quase 05 meses antes da viagem 

(viagem estava prevista para o dia 23/12/2014), demonstrando toda a programação 

feita. Ademais, vale ressaltar que a viagem seria em decorrência do casamento do 

Apelado, que ocorreria no mesmo dia (23/12/2014), às 19 horas em Petrópolis/RJ (fl. 

52). 

Ao chegar no aeroporto, foi avisado ao Apelado que o voo teria sido 

cancelado por problemas técnicos e, portanto, seria feita uma manutenção na 
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aeronave não prevista pela Apelante. Após o Apelado conversar com funcionários 

da Apelante acerca da sua situação, a Apelante o realocou para outro voo, saindo 

de Brasília, de modo a diminuir os transtornos causados. Ao chegarem no destino 

final no aeroporto do Rio de Janeiro, ao final da tarde depois de quase 10 horas a 

mais de viagem do que o esperado, o Apelado descobriu que sua bagagem não 

havia saído do aeroporto de Manaus. Ocorre que toda a vestimenta para o casório 

(roupa do noivo e da noiva) estava na bagagem. Após esse novo imprevisto, o 

Apelado só conseguiu sair do aeroporto às 19:30h. Tendo em vista que o trajeto de 

carro do aeroporto até a cidade que aconteceria a cerimônia demora, em média,  

duas horas, a festa planejada foi totalmente frustrada. Em verdade, a cerimônia 

ocorreu no dia seguinte, sem convidados e às portas fechadas, conforme fez prova 

nas fls. 33-40.

A alegação da Apelante que houve um caso fortuito ou de força maior pelo 

fato de ter havido problemas técnicos na aeronave não tem cabimento, uma vez que  

não existe nos autos qualquer documento por parte da Apelante que corrobore o 

alegado. 

Há o condão, nesse sentido, de se compreender a existência de uma 

responsabilidade objetiva pelos danos causados ao Apelado. Assim, o Código de 

Defesa do Consumidor em consonância com o Código Civil estabelece que o 

prestador de serviços que gerar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

deve repará-lo.

O Código do Consumidor:

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. 
§1.º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstância relevantes, entre as quais:
I – o modo de seu fornecimento;

Em consonância, o Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado à repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
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normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

Outrossim, cabe aplicar ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento. A 

respeito do tema, Sergio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de 

Responsabilidade Civil, 10.ª ed. 2012, ensina que: 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a 
exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder 
pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos 
independentemente de culpa. O consumidor não pode assumir os riscos das 
relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes 
dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. 

Também vale destacar a lição de Fabrício Bolzan, na qual orienta que “o 

fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua 

atividade, ligando-se aos riscos do próprio empreendimento. Vale dizer, se o defeito 

ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a 

prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito, já que o 

fornecedor é sempre responsável por sua consequências, ainda que decorrentes de 

fato imprevisível e inevitável. (Direito do Consumidor, Editora Saraiva, pag. 309)”. 

Nesse sentido, já se manifestou a Corte Superior:

Na relação de consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento 
da realização do serviço, como na hipótese em apreço, permanece a 
responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com os próprios 
riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal. (REsp nº 
762.075/STJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

29/6/2009). 

Quanto ao dano moral, torna-se imperiosa a ponderação das condições 

econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreram o fato, o grau de culpa 

do ofensor e a intensidade do sofrimento da vítima.

Dessa forma, verifico que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau 

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) representa um quantum razoável e equânime para 

o presente feito, além da reparação atingir a proporcionalidade entre o ato ilícito e a 

ofensa moral sofrida. 

Logo, constatado que houve falha na prestação do serviço, imprescindível o 

dever de indenizar da Apelante, independentemente de culpa, não merecendo 

qualquer retoque a decisão de primeiro grau.



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Gabinete do Desembargador Cláudio Roessing

                    ___________________________________________

AC_1_IPV_M_X_0603158-04.2015.8.04.0001_3

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, 

mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto. 

Manaus, 12 de março de 2018.

Cláudio Roessing
Relator
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