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RECORRENTE(S) ELZA MARIA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR, TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO(S) TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, ELZA MARIA DE MELLO
CERQUEIRA ZARUR

Relator Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS

Acórdão Nº 896064

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1.  Nos termos do art. 737 do Código Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. A Portaria n.
676/GC/2000, do DAC, não afasta a responsabilidade que decorre da Lei Civil, nem tampouco as
normas do CDC.

2.  Se a ré não se desincumbiu do encargo de comprovar a existência de força maior ou caso fortuito
aptos a afastar o nexo de causalidade, remanesce ao fornecedor o dever de indenizar pela defeituosa
prestação de serviço, eis que a responsabilidade é objetiva. Anoto que não comprovada nos autos a
alegada ausência de permissão do controle de tráfego aéreo.

3.  Os danos materiais correspondentes aos gastos da autora com hospedagem e alimentação durante
o período a mais que teve que permanecer em Genebra decorreram de falha na prestação de serviços da
empresa recorrente. Nesse sentido, correta a sentença que julgou procedente a indenização por danos
materiais pleiteados. Precedente: (Acórdão n.888619, 20140710283672ACJ, Relator: ARNALDO
CORRÊA SILVA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento:
18/08/2015, publicado no DJE: 10/09/2015. Pág. 389. Tiago Ramos da Silva e Outro (s) x American
Airlines inc. e outro (s)).

4.  O Dano Moral restou configurado, posto que o atraso de 2 (dois) dias no retorno ao Brasil resultou
de falha na prestação de serviços da empresa requerida, e gerou diversos constrangimentos quanto ao
cotidiano já planejado pela autora para seu retorno, os quais ultrapassaram o mero aborrecimento.

5.  Danos morais que, obedecidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo em R$
4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde a data de seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do



C. STJ, e com juros de mora a contar do evento danoso, conforme Súmula 54, também do C. STJ.

6.  Recursos  Recurso da parte autora , para reconhecer a ocorrência deCONHECIDOS. PROVIDO
dano moral e fixar o valor de sua indenização. Recurso da parte requerida . NÃO PROVIDO Custas e
honorários advocatícios pela recorrente vencida (TAP), estes últimos fixados em 10% (dez por cento)
do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Súmula de julgamento que servirá de

o art. 46 da Lei 9.099/1995.acórdão, consoante disposto n

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da SEGUNDA TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais do Distrito
Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO LUIS FISCHER DIAS -
Relator, ORIANA PISKE DE AZEVEDO BARBOSA - Vogal, AISTON HENRIQUE DE SOUSA -
Vogal, sob a Presidência do SenhorJuizJOAO LUIS FISCHER DIAS, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Setembro de 2015

Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor JuizJOAO LUIS FISCHER DIAS - Relator

A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA – Vogal

 Senhor Presidente, o voto de V. Ex.  afastou o dano moral por atraso de voo, mas aa

Turma tem entendido que ela ficou dois dias no exterior, na Suíça. Obviamente, esse atraso constrange,
altera a vida da pessoa, gera despesa não programada.

 Entendo que, nesse caso, cabe dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



A Senhora Juíza ORIANA PISKE DE AZEVEDO BARBOSA – Vogal

 Senhor Presidente, entendo que há má prestação de serviço. Mesmo que seja ficar em
um país de primeiro mundo, ela importa em dano punitivo.

 Com respeito ao pensamento de V. Ex. , entendo que, nesse caso, caberia dano moral,a

por isso compartilho do entendimento de que a requerente mereceria, no mínimo, R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) de dano, porque uma falha de serviço dessa pode realmente comprometer a pessoa, que tem
uma agenda. Ela pode ficar até aqueles dois dias, mas aquilo repercutiu em vários aspectos. Essa
conexão que vai até Recife também envolve desgastes.

 Na verdade, a prestação de serviço deveria ter sido feita dias antes, mas, por falha de
serviço da empresa, não foi feita. Então, acho que cabe um dano punitivo.

O Senhor Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS – Presidente e Relator 

 Vou aquiescer os judiciosos argumentos dos eminentes Pares para fixar o dano em R$
4.000,00 (quatro mil reais), mudando meu voto.

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME


