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Gabinete do Des. Teodoro Silva Santos

Apelação Cível nº 4066-50.2001.8.06.0000/0 

Apelante: Marco Antônio Botelho

Apelado: Viação Aérea São Paulo - VASP S/A

Apelado: Rural Seguradora S/A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE 

AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO. 

1. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re 

ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo 

passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do 

próprio fato. Precedentes.

2.Confessada nos autos a falha na prestação do serviço de 

transporte aéreo, configurado está o dever de reparar danos materiais 

e compensar pecuniariamente danos morais causados, ainda mais porque 

a responsabilidade da VASP S/A é objetiva. 

3.Compensação pecuniária, por danos morais, fixada em 

R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme parâmetros do STJ e da 4ª 

Câmara Cível. Dano material fixado em R$980,00 (novecentos e oitenta 

reais).

4.Pertinente a denunciação da lide quando provado vínculo 

contratual entre denunciante e denunciada.

5.Apelação provida para julgar parcialmente procedente o 

pedido inicial e a denunciação da lide.  

ACÓRDÃO:
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 

Cível, em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a 4ª Câmara 

Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em 

conhecer e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com a ata do 

julgamento.

Fortaleza, 16 de novembro de 2011.

PRESIDENTE: ________________________________

RELATOR: ________________________________

PROCURADOR: ________________________________
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RELATÓRIO:

Adoto o relatório lançado na sentença (fls. 189/190), 

aditando-o como segue.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, por 

entender que a situação sofrida pela autora constituiu mero 

aborrecimento, nos seguintes termos:

"Na vertência, o fato aconteceu. A Vasp não o nega. 

Entretanto, justifica-o plenamente com o argumento de que a aeronave 

apresentou problema. [¿] Custa-me crer, francamente, pelo desgaste, 

desprestígio que disso decorre, que uma companhia aérea, 

propositalmente, causasse descumprimento de horário de voo, mormente 

nos Estados Unidos da América do Norte, nação e povo tradicionalmente 

amantes da ordem e do respeito ao direito alheio. [¿] Ademais, o 

ânimo de ofender, de lesar, deve ser cabalmente demonstrado, o que 

não ocorreu na espécie. Ausente o requisito da culpa não há que se 

falar em responsabilidade" (sentença, fl. 191). 

O passageiro interpôs apelação (fls. 193/203), argumentando 

que o dano moral resulta da violação do dever de prestar serviços de 

forma adequada e eficaz; alternativamente, questiona a condenação ao 

pagamento de ônus sucumbenciais. Contrarrazões foram oferecidas pela 

empresa ré/denunciante e pela seguradora/denunciada (fls. 206/215; 

217/226). 

Após alterações na representação da Rural Seguradora S. A. 

(fls. 237/241; e 255/266) e distribuições, vieram os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão.

Fortaleza, 16 de novembro de 2011.

DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS
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VOTO:

Eminentes Colegas:

Atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência dominante no STJ  

orienta-se pela "prevalência das normas do Código de Defesa do 

Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções 

Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na 

prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por 

verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e 

o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 

elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso 

ordenamento" (STJ. AgRg no Ag 1410672/RJ, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 24/08/2011).

A autora busca indenização por prejuízos materiais e morais 

ocorridos em razão de atraso e cancelamento de vôo, fatos ocorridos 

em viagem de lazer. A ação foi proposta contra a agência de viagem 
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com quem a autora firmou contrato, pagando por pacote turístico que 

englobava transporte aéreo e hospedagem.

Considerando as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade da VASP é objetiva.

Isto já revela ser a sentença inservível ao caso, vez que 

amparada em premissas equivocadas (responsabilidade subjetiva e 

culpa). Outrossim, "problema" na aeronave é risco inerente à 

atividade empresaria desempenhada pela VASP, não podendo ser imputado 

ao consumidor. 

Vale ressaltar que o atraso do voo é expressamente confessado 

pela VASP (fl. 28), em textual: 

"No caso em apreço, tem-se que a aeronave que realizaria o 

voo do Autor apresentou problemas técnicos em Osaka, onde se iniciava 

o voo, fazendo, a seguir, escala em Los Angeles. Não sendo possível 

solucionar de imediato a pane, tal a sua gravidade, foi necessário 

aguardar uma outra aeronave para a sua execução" (defesa, fl. 28 - 

grifos acrescidos).

Em consequência disso, o passageiro/apelante perdeu conexão e 

passou várias horas em aeroportos, sem receber informação ou 

acomodação adequada; além de tudo, chegou ao destino (Fortaleza/CE) 

muito após o horário prometido, com prejuízos profissionais.

Nesse contexto, considerando confissão da VASP e prova 

produzida nos autos - recibo e declaração (fls. 15/16), deve a 

apelação ser provida, fixando-se compensação pecuniária por danos 

morais e materiais.

Extrai-se dos autos, que o consumidor contratou transporte 

aéreo com a VASP, pagando o respectivo preço e recebendo o bilhete 

com as informações essenciais do ajuste (fls. 13/14).
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No entanto, na data de retorno, o voo foi suspenso por 

problemas técnicos. Tal fato é confessado pela VASP (fl. 28). Assim, 

o consumidor/apelante ficou horas em aeroportos, sem receber 

informação ou acomodação adequada, prejudicando compromissos 

profissionais.

A alegação da empresa ré/apelada de que não teria culpa pelo 

cancelamento do voo não vinga, pois evidente a sua responsabilidade 

pelos danos causados ao apelante, na medida que prestado serviço 

defeituoso. 

Repita-se: problema técnico ou operacional em voo não é caso 

fortuito, porquanto configura risco inerente ao transporte aéreo. Na 

esteira do artigo 14, do CDC, 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.

Quanto aos danos materiais, evidentemente, cabe à requerida 

indenizar o valor gasto pelo apelante com tratamento de urgência de 

paciente, decorrência direta do atraso do voo (fls. 15/16). 

Não é razoável exigir do consumidor/apelante que permaneça 

horas a fio no aeroporto, esperando pela partida do voo, sem 

informação e local apropriado para descanso. Pensar o contrário seria 

tolerar conduta contrária à dignidade da pessoa humana. Em casos 

semelhantes, decide-se:

[¿] RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM 

INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO 

DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA 
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RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após o advento do 

Código de Defesa do Consumidor, a tarifação [¿] prevista na Convenção 

de Varsóvia não prevalece, podendo a indenização ser estabelecida em 

valor maior ou menor, consoante a apreciação do magistrado no tocante 

aos fatos acontecidos (cf. AgRg no REsp 1.101.131/SP, Rel. Ministro 

Aldir Passarinho Junior, DJe 27/4/2011; AgRg no Ag 1.230.663/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, DJe 3/9/2010, e AgRg no Ag 

1.035.077/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 1º/7/2010). 2. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, para a fixação de indenização 

por danos morais são levadas em consideração as peculiaridades da 

causa, de modo que eventuais disparidades do valor fixado, sem maior 

relevância, não autorizam a intervenção deste Tribunal, como na 

espécie, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no 

Ag 1389642/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 20/09/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. 

CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

RAZOAVELMENTE FIXADO. RECURSO IMPROVIDO. (STJ. AgRg no Ag 1382223/PR, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, 

DJe 23/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. VÔO 

INTERNACIONAL. OVERBOOKING. ATRASO DE 24 HORAS DA CHEGADA EM RELAÇÃO 

A HORA PREVISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado 
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nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre 

do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o 

passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes. 2. Embargos 

de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega 

provimento, com aplicação de multa. (STJ. EDcl no Ag 977.762/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2011, 

DJe 24/08/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A 

INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO 

SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in 

re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo 

passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do 

próprio fato. 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a 

título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas 

hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, 

distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia 

no presente caso. Desse modo, não se mostra exagerada a fixação, pelo 

Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação 

moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por 

ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não 

se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, 

como bem consignado na decisão agravada. 3. A revisão do julgado, 

conforme pretendido, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o 

vedado revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1306693/RJ, 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Este texto foi gerado a partir de dados extraídos automaticamente do sistema SPROC, não tendo o caráter de documento oficial.

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 

06/09/2011)

A compensação pecuniária devida decorre do constrangimento a 

que foi submetido o passageiro/apelante e da própria ilicitude do 

fato (=falha da prestação no serviço). 

Vale ressaltar, quanto aos danos morais, que decorrem da 

própria situação fática narrada, demonstrada e confessada nestes 

autos, isto é, estão in re ipsa.

Evidente que cancelamento e atraso de voos causa natural 

aflição e constrangimento, sendo possível reconhecer ainda o 

desrespeito para com o consumidor que se encontrava em País 

estrangeiro.

Os danos materiais são os R$980,00 (novecentos e oitenta 

reais) pagos pelo tratamento de paciente que o apelante deixou de 

atender, em virtude do atraso no voo.

Quanto aos danos morais, considera-se a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) suficiente para compensar o constrangimento 

experimentado, visto: 1) critério adotado pelo STJ nos acórdãos 

transcritos; e 2) agravamento da situação pela ausência de informação 

e acomodação adequadas. 

Tratando-se de indenização decorrente de ilícito contratual, 

os juros moratórios incidem desde a citação. 

Sabe-se que a fixação da indenização pecuniária para 

compensar dano moral é sempre tormentosa. Contudo, os parâmetros 

fixados no Superior Tribunal de Justiça - ora adotados - sopesam: 1) 

condições de ofensor e ofendido; 2) bem jurídico violado; 3) 

intensidade e duração do sofrimento; e 4) reprovabilidade da conduta 

do responsável. Do exame desse conjunto de critérios, além de outras 
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circunstâncias concretas relevantes, a verba fixada deve ser 

suficiente para compensar a ofensa moral suportada, sem importar em 

enriquecimento sem causa da vítima.

Nesses termos, condenada a denunciante, VASP S/A, na ação 

principal, surge a necessidade de verificar se há direito de regresso 

em face da denunciada RURAL SEGURADORA S/A.

De fato, consta dos autos contrato de seguro (fls.42/52), em 

que a seguradora/denunciada assume (Cláusula 01, fl. 43), entre 

outros RISCOS COBERTOS, dever de reembolsar reparações pecuniárias 

pelas quais seja a VASP legalmente responsável, inclusive as 

pertinentes a danos pessoais. Enuncia a Súmula 402/STJ que: "O 

contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, 

salvo cláusula expressa de exclusão"; no caso, não há cláusula 

expressa de exclusão.

Desse modo, induvidoso o direito de regresso do denunciante 

em face da denunciada. A respeito do tema, colhe-se o entendimento do 

STJ:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO INTERNACIONAL. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO TARIFADA. JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO 

DESACOLHIDO. I - Restando incontroverso o atraso em vôo internacional 

e ausente prova de caso fortuito, força maior ou que foram tomadas 

todas as medidas necessárias para que não se produzisse o dano, 

cabível é o pedido de indenização [¿] III - A denunciação da lide, 

como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos 

princípios da economia e da presteza na entrega da prestação 

jurisdicional [¿].
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(STJ. REsp 293.118/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2001, DJ 11/06/2001, p. 234)

PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. VINCULAÇÃO 

LÓGICA E FORMAL ENTRE AS PARTES.  DIREITO DE REGRESSO. PRINCÍPIOS DA 

INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. 1 - Constatada a vinculação 

lógica e formal dos contratos firmados entre a denunciante e a 

denunciada, cabível a denunciação da lide, nos termos do art. 70, 

III, do CPC. Observância aos princípios da instrumentalidade e 

economia processuais. [¿] Recursos conhecidos e providos. (STJ. REsp 

702.365/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/05/2006, DJ 06/11/2006) 

Conclusões. Dispositivo.

Pelos fundamentos expostos, DOU PROVIMENTO ao apelo para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido, condenando VASP S/A em: 1) indenização de 

danos materiais estipulados em R$980,00 (novecentos e oitenta) reais, 

corrigidos monetariamente desde a citação; e 2) compensação 

pecuniária de danos morais, esta arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Com o resultado, restam invertidos os ônus sucumbenciais 

fixados na sentença, embora mantidos os mesmos parâmetros.

Sucessivamente, JULGA-SE PROCEDENTE a DENUNCIAÇÃO DA LIDE 

proposta pela VASP S/A em desfavor de RURAL SEGURADORA S/A, 

condenando esta empresa a reembolsar todos as reparações pecuniárias 

que, neste acórdão, restaram impostas à empresa denunciante.

É como voto.  

Fortaleza, 16 de novembro de 2011.

DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS
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