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EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO E 
ATRASOS DE VOOS INTERNACIONAIS – CHEGADA AO 
DESTINO COM UM DIA DE ATRASO – 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA – 
DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO 
EXCESSIVO – OBSERVAÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO 
DA INDENIZAÇÃO E VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO 
SEM CAUSA – REFORMA DO  VALOR INDENIZATÓRIO – 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA 
REFORMADA. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0622391-84.2015.8.04.0001, 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 _________________ de votos, dar provimento, nos termos do voto 
do relator, que passa a integrar o julgado.

Sala das Sessões, em Manaus, 16 de abril de 2018.

Desembargador 
Presidente

Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior
                       Relator 

Dr. (a)
           Procurador da Justiça   
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação empreendido por Societe Air France, 

irresignada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e de Acidentes 

de Trabalho, o qual deferiu o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais).

A apelante alega que incumbe a parte autora o ônus de comprovar os danos 

morais sofridos e que em nenhum momento essa demonstrou qualquer abalo, dor ou 

sofrimento em virtude do referido atraso do voo. Declara que a situação deve ser 

considerada como um mero aborrecimento, não sendo capaz de gerar indenização na 

quantia absurda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pugna, sendo assim, pelo 

conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização 

por danos morais ou diminuir o valor arbitrado.

Nas contrarrazões, a apelante alega que a relação é consumerista, devendo 

ser regida pelos princípios de proteção dos interesses econômicos, boa-fé, equidade e 

transparência. Declara que houve falha na prestação de serviço e no dever de informação 

da apelada. Afirma que o valor indenizatório tem função pedagógica, levando-se em 

consideração a situação econômica do condenado. Enuncia que o dano moral é evidente, 

uma vez que não pôde cumprir com seus compromissos em Manaus, além de estar em 

outro país e a empresa não disponibilizar qualquer tipo de apoio moral ou material, o que 

lhe causou desassossego e angústia. Pugna, por fim, pelo desprovimento do recurso 

para manter integralmente a sentença. 

Sem parecer ministerial, pois ausente o interesse público. 

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. 

O Recurso de Apelação versa sobre a indenização por danos morais em 

decorrência de atraso de voo. 

Primeiramente, verifico que a relação é de caráter consumerista e, sendo 

assim, em consonância com o artigo 14 do CDC, a responsabilidade civil da companhia 

aérea é objetiva. 
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Compulsando detidamente os autos, observo que realmente houve falha na 

prestação do serviço, primeiro pelo atraso do voo em decorrência de suposto problema 

técnico da aeronave e depois pelo outro atraso – já no voo remarcado –  por motivo de 

reorganização das bagagens.  Não obstante a possibilidade de caso fortuito ou força 

maior, caberia a empresa aérea a comprovação de tais circunstâncias, o que não o fez, 

visto que revel. Ademais, era dever da companhia dar explicações aos passageiros 

quanto aos acontecimentos, o que também não foi feito. Inequívoco, portanto, o dano 

imaterial causado a apelada, que vivenciou situações as quais ultrapassam o mero 

dissabor.

No que diz respeito ao quantum a ser fixado, deve-se compreender que a 

indenização por danos morais possui três principais funções: tentar suavizar a ofensa 

causada a moral e à dignidade da pessoa, punir o agente causador do dano e buscar 

impedir a repetição da conduta abusiva. A partir disso, juntamente com as peculiaridades 

de cada caso, é possível ponderar sobre o valor indenizatório adequado.

Analisando a extensão das lesões causadas a apelada, observo que o valor 

fixado é excessivo, estando fora dos parâmetros que regem danos dessa natureza, pois o 

que se busca é a reparação do dano, sendo defeso o enriquecimento sem causa da 

parte. Compreendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é apto a suavizar os 

danos causados, bem como sustentar o caráter pedagógico da indenização.  

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E 

CANCELAMENTO DE VOO. GREVE DOS AEROPORTUÁRIOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ADEQUADAMENTE FIXADO.É parte passiva legitima a agência de 

viagens, ainda que o problema ocorrido envolva a parte aérea, pois 

responsável pela venda do pacote e, portanto, integrante da cadeia 

de fornecedores. Incontroversa a falha na prestação do serviço. 

Greve dos aeroportuários que prestavam serviço à Gol na Argentina 

que não caracteriza a excludente de responsabilidade como 

pretende a apelante, restando configurado o dano moral. Quantum 

indenizatório fixado em R$8.000,00 para cada autor que se 

mostra adequado aos postulados de razoabilidade e 

proporcionalidade, não merecendo minoração. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065595688, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). 
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APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. ATRASO 

NOS VOOS DE IDA E VOLTA. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR 24 

HORAS. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Hipótese em que autora 

enfrentou o atraso de 16 horas no voo de ida, tendo que pernoitar 

por uma noite no aeroporto (sem hotel e sem alimentação), para 

seguir viagem apenas no dia seguinte, havendo, inclusive, o extravio 

de sua bagagem por cerca de 24 horas. Também na viagem de 

retorno, o voo aterrissou no destino 6 horas depois do horário 

previsto, sendo repetido o descaso da empresa transportadora. 2. 

Norteando-se pela jurisprudência da Câmara, bem como pelo grave 

descaso demonstrado pela companhia aérea em relação aos seus 

passageiros, é o caso de majorar-se o quantum indenizatório 

para a importância de R$ 10.000,00, por ser valor mais 

condizente com o aspecto punitivo-pedagógico da condenação. 

3. Honorários advocatícios mantidos no percentual de 15% sobre o 

valor da condenação, dada a simplicidade da causa e o acervo 

probatório exclusivamente documental, estando, ademais, em 

consonância com os vetores do art. 20, § 3º, do CPC. Além disso, 

salienta-se que a verba honorária, por via transversa, restou 

majorada em decorrência da elevação do próprio quantum 

indenizatório. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70055910848, Décima Segunda Câmara Cível,... Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

23/04/2015).

APÉLAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.1- O atraso de 

vôo superior a 24h (vinte e quatro horas) e o extravio definitivo 

de bagagem, conjuntamente, constituem causa de evidente 

configuração de dano moral, autorizando, ainda, a majoração do 

"quantum" indenizatório, a cada um dos autores, para o valor de 

R$11.000,00 (onze mil reais).2- O montante em moeda estrangeira 

que os autores comprovaram ter gasto, durante a viagem, na 

aquisição de itens contidos nas bagagens extraviadas deve ser 

convertido na data da ciência do extravio, que vem a ser a data do 

prejuízo. 3- Consideradas as regras de experiência em Juízo, com 

amparo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

aplicável ao caso, a indenização por dano material deve incluir 

também a estimativa - razoável e plausível - dos autores quanto às 

peças de vestuário, contidas da bagagem extraviadas, que os 
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autores já possuíam, desde antes da viagem. 4- Honorários 

advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, de 

modo a guardar conformidade, no caso concreto, com os cânones 

do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. Apelo da co-ré 

desprovido. Apelo dos autores parcialmente provido. (Apelação Cível 

Nº 70057679078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

26/06/2014).

Desta feita, conheço do recurso para lhe dar provimento, fixando o quantum 

indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais 

efeitos da decisão a quo.

É como voto.

Manaus,16 de abril de 2018.

Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior

Relator

(Assinado Digitalmente)
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