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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0194944-40.2012.8.06.0001

TIPO DE PROCESSO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

ORIGEM: 17ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

APELANTES:  TAM LINHAS AÉREAS

APELADOS:  DAVID DE OLIVEIRA PONTES, LUCAS DE OLIVEIRA PONTES E  

BRENNO OLIVEIRA PONTES

ORGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A): DESA. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

ATERRIZAGEM DE EMERGÊNCIA DEVIDO A MÁ 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. DEVER DA COMPANHIA 

AÉREA NA ASSISTÊNCIA DOS PASSAGEIROS. PERDA DE 

DOIS DIAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM 

INTERNACIONAL. AUTOR MENOR COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 

14 CDC). ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL  

IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Trata-se de Apelação Cível interposta por TAM LINHAS 

AÉREAS em face da sentença de fls. 110/113, proferida pelo 
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Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos 

da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que 

julgou procedente o pleito inicial, condenando a companhia 

aérea, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), para o autor BRENNO OLIVEIRA 

PONTES (menor assistido), e R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

para os autores DAVID DE OLIVEIRA PONTES e LUCAS DE 

OLIVEIRA PONTES, representados por seus genitores, Luiz 

David Wanderley Pontes e Daniela Virgínia de Oliveira Pontes. 

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre a condenação. 

II - O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, 

estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de 

serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços.

III - A falha na prestação do serviço restou inconteste nos 

autos, visto que, por várias situações, os autores passaram por 

horas intermináveis nos aeroportos, sem total condições físicas 

de acomodação, ficando a empresa aérea sempre 

apresentando desculpas, sem demonstrar a real situação dos 

voos.

IV - Quanto ao dano moral, é imperioso ressaltar que, para que 

o mesmo se configure, é necessário que efetivamente tenha 

existido ato ilícito passível de reparação moral e que o mesmo 

seja devidamente comprovado, juntamente com o nexo de 

causalidade. 

V - No caso sub judice, mesmo, no primeiro momento, a 
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empresa tendo se responsabilizado pela hospedagem dos 

promoventes, estes passaram várias horas no aeroporto, sem 

saber, ao certo, qual horário embarcariam. Ressalta-se, ainda, 

que os promoventes perderam duas hospedagens em Miami, 

que já estavam previamente adquiridas.

VI - Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá 

estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do 

agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade 

econômica do responsável. Assim, o valor da indenização não 

pode ser tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento da 

parte lesada, tampouco ínfimo às condições econômicas do 

causador do dano, incapaz de sancionar sua conduta ilícita e 

coibir a reincidência na prática de tal ofensa.

VII - O juízo de piso condenou a promovida ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o autor BRENNO OLIVEIRA 

PONTES (menor assistido), e R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

para os autores DAVID DE OLIVEIRA PONTES e LUCAS DE 

OLIVEIRA PONTES, representados por seus genitores. 

Entendo que este montante mostra-se razoável e proporcional 

para compensar o dano sofrido e atender o caráter pedagógico 

da medida, considerando, ainda, o poderio econômico da 

demandada.

VIII - Apelação Cível conhecida e improvida. Sentença 

mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível de nº 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

4
IC

0194944-40.2012.8.06.0001, em que configura como apelante TAM LINHAS 

AÉREAS, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Ceará, por unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL PARA 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada, nos termos 

do voto da Relatora.

MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

                   Desembargadora Relatora 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS em 

face da sentença de fls. 110/113, proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível da 

Comarca de Fortaleza, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, que julgou procedente o pleito inicial, condenando a companhia aérea, a 

título de danos morais, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o autor 

BRENNO OLIVEIRA PONTES (menor assistido), e R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

para os autores DAVID DE OLIVEIRA PONTES e LUCAS DE OLIVEIRA PONTES, 

representados por seus genitores, Luiz David Wanderley Pontes e Daniela Virgínia 

de Oliveira Pontes. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação. 

Na inicial (fls. 02/14), informam os autores, DAVID DE OLIVEIRA 

PONTES, LUCAS DE OLIVEIRA PONTES E  BRENNO OLIVEIRA PONTES, por 

meio de seus representantes legais, que adquiriram passagens aéreas da 

promovida TAM LINHAS AÉREAS, com o objetivo de realizarem uma viagem com 

toda a família para os Estados Unidos, tendo feito o pagamento de hotéis, 

transportes e ingressos com muita antecedência, a fim de evitar contratempos.

No dia da viagem (20/12/2010), os autores, e seus familiares, 

compareceram ao aeroporto de Fortaleza, às 08 horas da manhã, objetivando 
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embarcar em um voo para Miami, com conexão na cidade de Manaus (Voo JJ 

3890), porém, devido problemas climáticos, o piloto optou por aterrizar na cidade de 

Boa Vista, Roraima.

Na oportunidade, a promovida recebeu todos os passageiros do voo, 

disponibilizou hotel e efetuou o pagamento da alimentação. Às 19 horas do mesmo 

dia, foram informados pela recepção do hotel, que deveriam ir imediatamente para o 

aeroporto, devido a disponibilidade de um novo voo. Ao chegarem no aeroporto, 

tiveram que esperar mais de 5 horas para embarcar, destacando que o aeroporto 

não tinha condições de acomodar tantas pessoas que estavam a espera de voos.

Durante a longa espera e sem local para acomodar a todos, várias 

pessoas, inclusive os menores, ficaram deitados no chão. O voo que sairia as 2 

horas da manhã só decolou as 7 horas do dia 21/12/2010, com destino a Brasília, 

para só então, em outro voo, embarcarem para Miami.

Esclareceram, os genitores, que  BRENNO OLIVEIRA PONTES, além de 

menor, é uma criança com necessidades especiais, tendo todos passados por 

diversos transtornos ocasionados pela empresa aérea.

Contestada a ação (fls. 57/66), a TAM LINHAS AÉREAS, arguiu que 

prestou toda a assistência necessária para minorar os transtornos de seus clientes, 

e que não pode ser responsabilizada pelos problemas climáticos ocorridos. Pugnou 

pela improcedência da demanda.

Os autores replicaram a contestação (fls. 77/81), ratificando os termos já 

explanados na exordial.

Sentença (fls. 110/113), que julgou procedente o pleito inicial, 

condenando a companhia aérea, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), para o autor BRENNO OLIVEIRA PONTES (menor 

assistido), e R$ 7.000,00 (sete mil reais), para os autores DAVID DE OLIVEIRA 

PONTES e LUCAS DE OLIVEIRA PONTES, representados por seus genitores. 
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Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação. 

Recurso de apelação da TAM LINHAS AÉREAS (119/132), ratificando os 

termos apontados na contestação, e pleiteando pela improcedência da demanda ou 

a redução do quantum indenizatório, visto que desrazoáveis e desproporcionais.

Contrarrazões recursais (fls. 158/160), pleiteando pela manutenção do 

decisum combatido.

É em síntese o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade do presente 

apelo, recebo o recurso e passo a apreciá-lo nos termos em que estabelece o art. 

1.010 e seguintes do CPC/2015.

Examinando minuciosamente as provas carreadas aos fólios, bem como 

as alegações recursais, observa-se que a sentença vergastada deve ser 

integralmente mantida, vez que encontra-se dentro dos padrões da jurisprudência 

pátria, atendendo aos princípios basilares do direito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, estabelece a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos 

consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Trata-se de responsabilidade objetiva pela falha do serviço, fundada na 

teoria do risco do empreendimento, onde todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. 

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a 
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realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do 

empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do 

consumidor. 

Desta feita, os requisitos para a configuração da responsabilidade são: 

falha na prestação do serviço, dano efetivo e nexo causalidade. 

A falha na prestação do serviço restou inconteste nos autos, visto que, 

por várias situações, os autores passaram por horas intermináveis nos aeroportos, 

sem total condições físicas de acomodação, ficando a empresa aérea sempre 

apresentando desculpas, sem informar a real situação dos voos.

Provada a falha na prestação do serviço, em se tratando de danos morais 

em decorrência da falha ocorrida, o entendimento consolidado é que em se 

comprovando a violação do direito, presume-se a ocorrência do dano (figura do 

dano in re ipsa), cabendo à parte contrária, se for o caso, desfazer tal presunção, do 

que não se desincumbiu a requerida.

Verifica-se que, em momento algum, a empresa promovida buscou 

comprovar a ausência da falha na prestação de serviço, apenas trazendo aos autos 

fatos não comprovados, conforme sabiamente explanado na sentença de primeiro 

grau.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da falha na prestação do 

serviço e configuração do dano in re ipsa, in verbis: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO 

AUTOMÁTICO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

UTILIZADO. EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. Trata-se de ação 

anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais 

calcada na alegação de descontos automáticos indevidos referentes 
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a anuidade de cartão de crédito. A relação travada entre as partes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código 

de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável à espécie o disposto 

no artigo 14 do CDC. A responsabilidade no caso em comento é 

objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do 

serviço. Caracterizado o dano moral indenizável frente à 

cobrança injustificada de anuidade de cartão de crédito não 

utilizado. Provada a falha na prestação de serviços por parte da 

instituição financeira, provado está o dano moral deste fato 

decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. Precedentes do e. 

STJ. (...) APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

conhecer do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do voto do 

Relator, parte integrante deste. JUCID PEIXOTO DO AMARAL 

Presidente do Órgão Julgador / Relato 

Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. 

Telefonia. Dívida não reconhecida pelo autor. Contratação não 

comprovada pela ré. Dano moral configurado. Falha na prestação 

de serviços. Dano in re ipsa, que dispensa comprovação. 

Indenização devida. Recurso da ré não provido. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Pretensão de redução do valor arbitrado, pela ré, 

e de majoração, pelo autor. Admissibilidade de majoração. Recurso 

da ré não provido e recurso do autor parcialmente provido. 

SUCUMBÊNCIA. Ônus que deve ser suportado integralmente pela 

ré. Fixação de indenização em valor inferior ao pretendido não 

enseja a sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido. RECURSO 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

9
IC

DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Relator: Fernando Sastre Redondo. Julgamento: 07 de junho de 

2017.

Quanto ao dano moral, para que o mesmo se configure, é necessário que 

efetivamente tenha existido ato ilícito passível de reparação moral e que o mesmo 

seja devidamente comprovado, juntamente com o nexo de causalidade. 

Destarte, para que surja o dever de reparar, necessário se faz que 

estejam presentes ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou 

imperícia, o efetivo prejuízo causado a outrem e o nexo de causalidade entre o fato 

e a conduta do agente.

Sobre o ato ilícito, preconiza o Código Civil/2002 em seus artigos 186 e 

927 que "todo aquele que causar dano a outrem, comete ato ilícito e tem o dever de 

repará-lo".

É de notório conhecimento que a lei material civil atribui, de forma 

expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que 

de caráter exclusivamente moral, a outrem. São, pois, pressupostos para o 

surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o 

nexo de causalidade entre ambos. Tanto isso é certo que o art. 186, do Código Civil 

define o ato ilícito, mas a obrigação está disciplinada no art. 927, que exige que o 

ato ilícito cause dano a outrem para que surja o dever de reparar.

No caso sub judice, mesmo, no primeiro momento, a empresa tendo se 

responsabilizado pela hospedagem dos promoventes, estes passaram várias horas 

no aeroporto, sem saber, ao certo, qual horário embarcariam. Ressalta-se, ainda, 

que os promoventes perderam duas hospedagens em Miami, que já estavam 

previamente adquiridas.

Neste condão, inevitável seria que a promovida não fosse condenada 
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pelos danos morais suportados pelos autores, devido a falha na prestação de 

serviço já configurada, conforme amplamente explanado acima. 

No que tange ao pedido de redução do quantum arbitrado no 1º Grau, 

necessário se faz tecer alguns comentários.

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado 

e na capacidade econômica do responsável.

Além disso, deve-se atentar à dúplice finalidade da indenização: à 

compensatória, visando proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao autor e à 

pedagógica, objetivando desestimular a repetição de condutas semelhantes da ré. 

Assim, o valor da indenização não pode ser tão elevado a ponto de 

ensejar enriquecimento da parte lesada, tampouco ínfimo às condições econômicas 

do causador do dano, incapaz de sancionar sua conduta ilícita e coibir a 

reincidência na prática de tal ofensa. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista 

da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum 

indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

O juízo de piso condenou a promovida ao pagamento de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para o autor BRENNO OLIVEIRA PONTES (menor assistido), e R$ 

7.000,00 (sete mil reais), para os autores DAVID DE OLIVEIRA PONTES e LUCAS 

DE OLIVEIRA PONTES, representados por seus genitores. Entendo que este 

montante mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano sofrido e 

atender o caráter pedagógico da medida, considerando, ainda, o poderio econômico 

da demandada.

Segue jurisprudência nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO PELA 
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COMPANHIA AÉREA EM OUTRO PAÍS. INFORMAÇÃO NÃO 

FORNECIDA AOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE A AGÊNCIA DE VIAGEM E A COMPANHIA AÉREA. 

DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. Cuida-se de 

apelação interposta em face de sentença, em Ação de Indenização 

por danos materiais e morais, que julgou procedente a demanda, 

condenando as promovidas, solidariamente, a pagar, a título de 

danos materiais, o valor das passagens aéreas e despesas com 

tributos, bem como o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

para cada promovente, de danos morais. No caso, muito embora 

as passagens tenham sido adquiridas por intermédio da Agência de 

Viagem, não há como eximir a ora apelante de culpa, posto que é 

seu o dever de prestar diretamente aos seus passageiros 

informações acerca de qualquer alteração de horário, dia ou local 

dos voos. (...) No entanto, contrariando o que preconiza o Código de 

Defesa do Consumidor, a empresa apelante agiu com desídia, 

demonstrando desprezo em relação à resolução do problema 

enfrentado. O dano moral, no caso em tela, decorre não só da 

ausência de informações acerca da alteração do voo, mas 

também da má prestação do serviço da empresa. Nesse esteio, 

restando evidenciado que a prestação do serviço foi defeituosa, 

emerge o dever de indenizar. Conforme já informado, a primeira 

promovida realizou um acordo com os promoventes, efetuando o 

pagamento da quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 

reais). Assim, cabe à apelante o pagamento do remanescente entre 

o valor da condenação e o que já foi pago pela primeira promovida, 

montante este que deve ser apurado em sede de liquidação de 

sentença. Apelação conhecida, mas improvida. ACÓRDÃO Acordam 

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito 

Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos 

autos da Apelação nº 0513466-76.2011.8.06.0001, por unanimidade, 
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por uma de suas Turmas, em conhecer da apelação e negar-lhe 

provimento, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, 01 

de novembro de 2017 Marlúcia de Araújo Bezerra Juíza Convocada 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Relatora 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM 

RELAÇÃO ÀS REGRAS RESTRITIVAS DA CONVENÇÃO DE 

MONTREAL (CONVENÇÃO DE VARSÓVIA). CANCELAMENTO DE 

VOO INTERNACIONAL. FURACÃO FRANCÊS. DESCASO DA 

COMPANHIA AÉREA QUANTO A ASSISTÊNCIA AO 

CONSUMIDOR. A OCORRÊNCIA DE FATO FORTUITO NÃO 

AFASTA A OBRIGAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

FORNECER ASSESSORIA AO PASSAGEIRO EM TRÂNSITO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO DEFICIENTE. DANOS 

MORAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO DESSABOR. QUANTUM 

FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o 

entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor 

aplica-se aos serviços de transporte aéreo, não incidindo as 

disposições restritivas aos direitos do passageiro previstas na 

Convenção de Varsóvia. A lei consumerista prevalece sobre a 

referida Convenção de Varsóvia, pois embora tenha aplicabilidade no 

direito interno, esta não se sobrepõe às leis do País. 2. Na hipótese 

em apreço, quando do retorno ao Brasil após viagem aos Estados 

Unidos da América, o autor foi impedido de viajar, uma vez que teve 

seu voo cancelado em virtude do furação "Francês". 3. In casu, 

restou configurado o caso fortuito, ou seja, ocorreu um fato 
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desconectado da conduta do agente, de caráter imprevisível e 

inevitável, que rompeu o nexo de causalidade entre aquela e o dano. 

4. É perfeitamente compreensível que voos precisem ser 

cancelados quando é a segurança dos passageiros e das 

demais pessoas em solo que está em risco, cedendo o interesse 

particular de se deslocar com rapidez e presteza, para o 

interesse público. 5. Entretanto, apesar da ocorrência o caso 

fortuito e a força maior eximir de responsabilidade a prestadora 

de serviço, é evidente que a empresa de transporte aéreo resta 

obrigada a prestar toda a assistência necessária ao passageiro 

que se encontra em trânsito, sem poder chegar ao seu destino. 

Incidência do art. 741, do Código Civil, e do art. 231, do Código 

Brasileiro de Aeronáutica – Lei nº 7.565/86. 6. A companhia apelante 

não ofereceu condições mínimas necessárias para o abrigo do autor, 

como hotel, alimentação e transporte pelo tempo em ficou 

desalojado, cerca de 3 (três) dias. Tanto que é verdade que não 

houve, por parte da empresa recorrente, pedido de ressarcimento de 

diárias ou qualquer outra despesa realizada, limitando-se tão 

somente a argumentar a inexistência do dever de indenizar pela 

incidência da excludente de responsabilidade quando da ocorrência 

do caso fortuito e força maior. 7. A recorrente agiu com grave 

descaso em face do consumidor, não pelo cancelamento do 

voo, que não deu causa, mas pela desídia da companhia aérea 

quando à administração do incidente, pela falha no dever de 

informação clara, relegando o autor a uma situação de 

desconfiança e de incerteza quando ao retorno ao Brasil, 

situação esta que enseja reparação por danos morais. 8. Assim, 

ponderadas as peculiaridades do caso concreto e considerando que 

o quantum indenizatório por dano moral não deve ser causa de 

enriquecimento ilícito, nem ser tão irrisório a ponto de perder o 

sentido de punição, o valor da indenização fixado em R$ 
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10.000,00 (dez mil reais) se mostra justa e adequada. 9. Recurso 

improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por 

unanimidade, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe 

provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. 

JULGAMENTO: 26/10/2016. Relatora: Maria de Fátima de Melo 

Loureiro. Tribunal de Justiça do Ceará

Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, CONHEÇO DA 

APELAÇÃO CÍVEL PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a 

sentença guerreada.

É como voto.

Fortaleza, 07 de março de 2018.

    MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

                   Desembargadora Relatora 
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