
Apelação Cível n. 2015.036845-8, de Rio do Campo
Relator: Des. Edemar Gruber

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO
CONCEDIDO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE
VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. EXCLUDENTES
INOCORRENTES. ALEGADOS PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO
COMPROVADOS. EVIDENCIADO O NEXO CAUSAL ENTRE A
CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O ABALO SOFRIDO PELO
AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA.
PERDA DE COMPROMISSO FAMILIAR ANTECIPADAMENTE
AGENDADO. INCÔMODOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO
ABORRECIMENTO. PRETENSA MINORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PARA
MONTANTE PROPORCIONAL AO CASO E CONFORME
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

A postergação da viagem superior a quatro horas constitui
falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à
devida assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente da causa originária do atraso. O dano
moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se 'in re ipsa' em virtude
do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro (STJ, Edcl no Resp 1280372/SP, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 19-3-2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2015.036845-8, da comarca de Rio do Campo (Vara Única), em que é apelante TAM
Linhas Aéreas S/A, e apelado Arcângelo Venturi:

A Quarta Câmara de Direito Público decidiu, por unanimidade, conhecer
do recurso e dar-lhe parcial provimento para reduzir o quantum indenizatório para R$
5.000,00 (cinco mil reais). Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Ricardo Roesler, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Francisco Oliveira



Neto.

Florianópolis, 12 de novembro de 2015

Edemar Gruber
RELATOR
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RELATÓRIO

Perante o Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Rio do Campo,
Arcângelo Venturi deflagrou "ação de indenização por perdas e danos morais" em
face de TAM Linhas Aéreas S/A, narrando, em síntese, que adquiriu passagens de
ida e volta junto à requerida com embarque marcado para o dia 25.4.2014, às
9h45min, no voo JJ3790, partindo de Joinville-SC, com escala em Guarulhos-SP (voo
JJ3638), e destino final em Cuiabá-MT, com chegada prevista para 14h40min do
mesmo dia.

Sustentou que o objetivo da viagem era comparecer na celebração do
casamento de um sobrinho, na cidade de Cuiabá-MT, no dia 25.4.2014, às 20h,
porém houve o cancelamento do voo, não sendo oferecida outra opção que o fizesse
chegar ao destino em tempo hábil de participar da cerimônia matrimonial, motivo
único e exclusivo da viagem.

Relatou que toda situação lhe causou prejuízos de ordem moral e
material, estes no montante de R$ 585,70 (quinhentos e oitenta cinco reais e setenta
centavos), referente às passagens de ida e volta e taxas de embarque, bem como às
despesas com combustível para deslocamento até ao aeroporto de Joinville acrescido
de multa, correção monetária e juros de mora.

Por fim, pugnou pela inversão do ônus da prova e pela condenação da
ré ao pagamento das verbas ressarcitórias.

Em contestação (fls. 46-59), a requerida a alegou a inexistência de falha
na prestação do serviço, visto que o cancelamento do voo ocorreu por conta da
necessidade de manutenção da aeronave que apresentou problemas técnicos
imprevisíveis antes da decolagem, configurando a excludente de responsabilidade
civil do caso fortuito/força maior, conforme ditam os arts. 393, parágrafo único, e 737
do Código Civil.

Informou que ofertou outra opção de voo para a realização do trecho
contratado, mas o autor não aceitou, argumentando que não houve demonstração do
nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos, que também restaram
impugnados.

Após a réplica (fls. 70-82), sentenciando antecipadamente a lide (fls.
83-91), o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos
seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para,
reconhecendo a responsabilidade civil objetiva pelos danos impostos, condenar a
empresa TAM Linhas Aéreas S/A. a pagar ao autor Arcangelo Venturi o valor de R$
7.000,00 (...), a título de indenização pelos danos morais.

A importância da indenização pelo dano moral conta correção monetária a
partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora no patamar de 1% e a
partir da citação, por estarmos diante de relação contratual.

O autor foi vencido no que toca ao pleito de reparação dos danos materiais.
Houve sucumbência recíproca dos litigantes. Pela sucumbência proporcional

experimentada pelas partes, cada qual deverá arcar com metade das custas e

Gabinete Des. Edemar Gruber



despesas processuais, além de honorários ao procurador da parte adversa que fixo
em R$ 1.000,00 (...). O arbitramento dos honorários se faz na forma do art. 20, §4°,
CPC, atentando, de um lado, para o tempo de trâmite da demanda, e, por outro,
pelos temas retratados e pela desnecessidade de provas custosas, audiências ou
deslocamentos à sede do Juízo. Registro que tem plena aplicabilidade na hipótese a
compensação da verba honorária (Súmula 306, STJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Não satisfeita com tal desfecho, a ré interpôs recurso de apelação (fls.

94-106), reeditando os termos constantes da peça de resistência, além de alegar a
falta de comprovação dos danos morais a justificar sua condenação ao pagamento da
verba indenizatória. Subsidiariamente, clamou pela minoração do quantum
indenizatório arbitrado a esse título.

Contrarrazões ofertadas (fls. 111-129), os autos ascenderam a esta
Corte de Justiça.

É o necessário escorço.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso interposto pela ré em desfavor da sentença que,
nos autos da "ação de indenização por perdas e danos morais", julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento do valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais) a título de ressarcimento pelos danos morais sofridos com o
cancelamento do voo e, diante sucumbência recíproca, estabeleceu o pagamento de
metade das despesas processuais para cada litigante, além dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Adianto que o reclamo merece parcial provimento, apenas em relação à
minoração do quantum indenizatório, porque no mais a sentença sob enfoque
examinou criteriosamente e decidiu com acerto a questão posta.

Do dever de indenizar
De início, vale ressaltar que a relação jurídica existente entre os

litigantes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.
8.078/90), e a responsabilidade da ré objetiva, não só pelo disposto no caput do art.
14 do CDC como também em virtude da previsão estabelecida no art. 37, § 6°, da
Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo, assim
estabelecendo: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por seu turno, o art. 22 do CDC disciplina que "os órgãos públicos, por si
ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único: nos casos de descumprimento,
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
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compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
Código."

Aliás, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento
de que a prestação do serviço de transporte aéreo se subordina às regras do CDC.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
OVERBOOKING. EXTRAVIO DE BAGAGENS. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. [...]

A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má
prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais
regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção
de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica,
subordinando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. Agravo regimental
desprovido (AgRg no AREsp 409.045/RJ, rel. Min. João Otávio De Noronha, j.
26.5.2015).

E:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS. ATRASO DE VÔO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE
NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO.
FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e
informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do
atraso (Edcl no Resp 1280372/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19-3-2015).

Assim, a apelante, como concessionária de serviço público de transporte
aéreo, responderá pelos prejuízos caso a parte autora demonstre o dano e o nexo de
causalidade, independente de quaisquer das formas de culpa. Para afastar tal
obrigação é imprescindível a comprovação de uma das causas excludentes da
responsabilidade civil: culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força
maior (art. 14, § 3°, II, do CDC).

Pois bem.
No caso em apreço, é fato incontroverso que o apelado contratou o voo

de n. JJ3790 junto à apelante, marcado para o dia 25.4.2014, às 9h45min, de
Joinville-SC, com escala em Guarulhos-SP (voo JJ3638), e destino final em
Cuiabá-MT, às 14h40min do mesmo dia (fl. 20).

Conforme narrado na inicial e não rebatido pela apelante, o apelado, já
na sala de embarque, foi informado de que o voo seria cancelado e que a única opção
oferecida pela companhia aérea não lhe possibilitaria comparecer ao casamento de
seu sobrinho na cidade de Cuiabá-MT, marcado para o mesmo dia, às 20 h (fl. 33), o
que ocasionou a desistência da viagem.

A apelante, na tentativa de eximir-se de sua responsabilidade,
asseverou que aludido atraso e cancelamento ocorreu em virtude de "problemas
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técnicos com necessidade de manutenção não programada", porém não trouxe
elementos comprobatórios para embasar sua alegação, ônus que lhe competia, a teor
do disposto no art. 333, II, do CPC e das regras consumeristas.

Da análise dos autos, consta do caderno processual apenas uma
declaração de fl. 34, emitida pela apelante e juntada pelo consumidor, de que tal
circunstância ocorreu em razão da "necessidade de manutenção não programada
e/ou procedimentos de 'security', por razões alheias à vontade da TAM, visando
garantir a segurança do voo e incolumidade dos passageiros", o que é insuficiente
para comprovar que de fato houve problemas técnicos que impediram a decolagem
no horário previsto.

De mais a mais, diante da reclamação do apelado acerca do descaso na
condução do ocorrido, incumbia à apelante demonstrar de forma inequívoca que agiu
com presteza na solução do problema a fim de sanar as consequências do
cancelamento.

No concernente à assertiva de motivo de força maior/caso fortuito em
decorrência de problemas técnicos na aeronave, colhe-se deste Colegiado:

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE AÉREO - SERVIÇO PÚBLICO
CONCEDIDO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
TÉCNICOS - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR -
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTRA
COMPANHIA - DANO MORAL - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO
MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O cancelamento de voo, quando não há comprovação de justificativa plausível
determinada por problemas técnicos, sujeita a companhia aérea à indenização dos
danos materiais e morais sofridos por passageiros que, além dos inúmeros percalços
a que se sujeitaram e do atendimento insuficiente que lhes foi prestado, tiveram que
comprar novas passagens aéreas para possibilitar a conclusão do programa de
viagem com a efetiva chegada ao destino final no exterior (AC n. 2014.055417-3, rel.
Des. Jaime Ramos, j. 2-10-2014).

Logo, inexistente justificativa plausível acerca do cancelamento do voo
contratado pelo apelado e verificada a falha na prestação do serviço, inegável a
responsabilidade da apelante pelas consequências de sua conduta, como bem
reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Em relação aos danos morais, verifico que estão positivados na espécie,
pois a apelante, ao prestar inadequadamente o serviço de transporte aéreo, causou,
sem margem de dúvidas, incômodos e transtornos, os quais extrapolaram o mero
aborrecimento decorrente das relações de consumo, tendo em vista que o apelado
não conseguiu participar da cerimônia de casamento de seu sobrinho em Cuiabá-MT,
conforme convite de fl. 33, oportunidade em que a família toda estaria reunida.

Além disso, "o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de
prova e a responsabilidade de seu causador opera-se 'in re ipsa' em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro" (STJ, Edcl no
Resp 1280372/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19-3-2015).

A propósito, aliás, já decidiu esta Corte de Justiça:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE
COMPROMISSO SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADOS
PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PROMOVIDA. DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
SENTENCIALMENTE ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
COM EXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Positivado o dano defluente de falha na prestação do serviço de transporte
aéreo de passageiros, substanciado pelo cancelamento de voo que impossibilitou os
autores de comparecerem ao compromisso social objeto da viagem que
empreenderiam, presente está o dever de indenizar, por parte da empresa
concessionária do serviço, mercê da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6º, da Constituição Federal) e também do art. 14, caput, e § 3º, da Lei n.
8.078/90 (CDC), ademais do que se mostra incomprovada a possível causa dela
excludente (caso fortuito), pelo que é de ser mantida a sentença apelada (AC n.
2015.015436-1, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 7-7-2015).

Entretanto, como consignado anteriormente, procede o pleito recursal
que pretende a minoração da verba indenizatória, porque observo que o valor
arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não atendeu ao caráter indenizatório e
pedagógico do dano moral na presente hipótese, visto que destoa do entendimento
firmado nesta Câmara que, em casos semelhantes, fixa tal montante em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

É cediço que para tal fixação deve-se atentar aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a indenização não seja meramente
simbólica, ou, por outro lado, excessiva.

Assim, entre outros critérios, ao arbitrar o quantum indenizatório, o
julgador deve considerar a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento vivenciado e a capacidade econômica das
partes, como também respeitar a dupla finalidade da condenação: ressarcir o lesado e
evitar que o causador do dano reincida na prática do ato danoso.

Acerca dos valores adotados por este Colegiado em caso similar, o
Exmo. Des. Jaime Ramos, no julgamento da Apelação Cível n. 2014.055417-3, em
2.10.2014, assim consignou:

Não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização dos danos
morais. O art. 944, do Código Civil de 2002, no entanto, diz que "a indenização
mede-se pela extensão do dano", podendo o juiz arbitrar, equitativamente, a
indenização que contiver "excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o
dano" (parágrafo único). Mas como não tem base financeira ou econômica própria e
objetiva, o "quantum" da reparação dos danos morais é aleatório. Cabe ao
Magistrado arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional,
contudo, o "quantum" indenizatório não pode propiciar o enriquecimento ilícito da
parte lesada, o que é vedado pelos arts. 884 a 886, do Código Civil de 2002. No
arbitramento do valor da indenização de dano moral o Juiz levará em conta
analogias, costumes e princípios gerais do direito (art. 4º, da Lei de Introdução ao
Código Civil – Decreto-lei n. 4.657, de 04.09.1942) e atenderá aos fins sociais a que
se dirige a lei, assim como às exigências do bem comum (art. 5º, da LICC). [...]
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E esses critérios, examinados e sopesados, servem como base para orientar o
valor adequado para o arbitramento da indenização por dano moral.

Considerando que os autores, mesmo após terem sofrido constrangimentos e
incômodos de grande monta em virtude do cancelamento do voo, conseguiram
seguir viagem e chegar ao destino no exterior sem mais contratempos, ou seja, não
chegou a haver perda de conexão, considera-se desproporcional e irrazoável o valor
de R$ 15.000,00 arbitrado para a reparação dos danos morais, daí porque é
conveniente a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ambos os autores.

Diversos julgados deste Tribunal tem indicado o valor de R$ 5.000,00 para
cada demandante, em casos que tais. (grifo meu)

Na mesma direção, cito demais precedentes desta Corte de Justiça em
que foi considerado como adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
compensar os danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO
EM VOO. PERDA DE CONEXÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL. DANO MORAL
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
PROVIDO.

Esta Corte de Justiça tem incontáveis arestos, alicerçados nos artigos 5º,
incisos V e X, da Constituição da República, 186 e 927 do Código Civil, e 6º, inc. VI,
do Código de Defesa do Consumidor, proclamando, de modo iterativo, a
responsabilidade de empresas aéreas por atraso em voo que implica perda de
conexão internacional, impondo-lhes o consequente dever de indenizar o abalo
anímico que, como se sabe, sente quem é submetido a tal situação.

Assim sendo e considerado o sobreprincípio da razoabilidade, impõe-se prover
o apelo em ordem a majorar o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada autor, quantia que se mostra
apta a compor o gravame por eles sofrido, revestindo-se da função compensatória,
pedagógica e punitiva que se exige na espécie (AC n. 2014.048953-9, rel. Des. João
Henrique Blasi, j. 16-9-2014).

E:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. ATRASO NO VÔO. PERDA DE CONEXÃO. PROGRAMAÇÃO
PARCIALMENTE FRUSTRADA. AUTORES QUE PROSSEGUIRAM VIAGEM POR
TERRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO
EVIDENCIADA. CONDUTA DANOSA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. TESE DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE À LESÃO SOFRIDA EVIDENCIADOS NO CASO
CONCRETO. [...] . RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO (AC
n. 2014.077257-5, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 2-12-2014).

Assim, ao analisar as particularidades da situação em questão, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como baseando-se em
julgados análogos deste Órgão Julgador, entendo correto reduzir a verba
indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia não se apresenta
inexpressiva frente ao porte financeiro da empresa apelante, nem exacerbada a ponto
de causar o enriquecimento sem causa do apelado.
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Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento a fim de reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

É, pois, como voto.
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