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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0115504-57.2012.815.2001
ORIGEM   : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR    :  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : VRG Linhas Aéreas S/A
ADVOGADO : Thiago Cartaxo Patriota e Márcio Vinícius Costa Pereira
APELADA    : Maria Beatriz da Silva Melo Paz, representada pelo seu genitor

Pedro Eurico de Melo Paz
ADVOGADO : Francisco de Assis Barbosa dos Santos

PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelação  Cível  –
Ação  de  indenização  por  danos  morais  –
Transporte de passageiro – Atraso de voo –
Sentença  “ultra  petita”  –  Julgamento  da
pretensão  que  alcançou  a  pessoa  do
curador da autora – Expurgação da decisão
guerreada no que pertine à condenção da ré
ao pagamento de indenização ao genitor da
promovente – Nulidade parcial da sentença.

- Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional
senão quando a  parte  ou  o interessado  a
requerer,  nos  casos  e  formas  legais  (“Ne
procedat  iudex  ex  officio”).  Outrossim,
decidirá  a  lide  nos  limites  em que  ela  foi
proposta,  sendo-lhe  defeso  conhecer  de
questões não suscitadas, a cujo respeito a
lei  exige  a  iniciativa  da  parte.  (“Iudex
secundum allegata partium iudicare debet”). 

-  Ocorrendo  julgamento  “ultra  petita”,
deve a sentença ser reformada para que
se ajuste aos limites do pedido, excluindo-
se a parte excedente, em nome do princípio
da economia processual.
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DIREITO  DO  CONSUMIDOR  –  Apelação
Cível  –  Ação  de  indenização  por  danos
morais – Transporte de passageiro – Atraso
de voo doméstico – Ausência de excludente
de responsabilidade  –  Falha  na  prestação
do  serviço  –  Responsabilidade  objetiva  –
Dano  moral  –  Configuração  –  “Quantum
indenizatório”  –  Razoabilidade  e
proporcionalidade – Desprovimento.

– De acordo com as passagens da autora
(fl. 22), o embarque em Porto Velho deveria
ocorrer  às  03h:30min,  com  previsão  de
chegada  em  João  Pessoa  às  14h:25min,
todavia,  em  decorrência  dos  atrasos  nas
decolagens tanto na cidade de Porto Alegre,
quanto em Guarulhos-SP, a menor somente
chegou ao seu destino  final  às  23h:01min
(fl. 27), ou seja, com mais de oito horas de
atraso,  tendo  tal  aborrecimento
ultrapassado a esfera do mero dissabor, até
porque não se vislumbra dos autos que a
empresa  aérea  recorrente  tenha  prestado
assistência à passageira durante o período
de atraso.

–  A  apelante  sustenta  a  existência  de
excludente de responsabilidade, ante o mau
tempo  experimentado  na  cidade  de  Porto
Velho  no  dia  e  horário  da  partida  da
passageira,  todavia,  a  recorrente  não
demonstrou  de  forma  inconteste  as  suas
alegações,  vez que não há como saber  a
que  região  os  documentos  juntados  aos
autos  se  reportam,  para  que  se  saiba  se
atingiu a área do aeroporto de Porto Alegre
ou não.

– Da falha na prestação do serviço, restou
configurada a responsabilidade da empresa
aérea  pela  reparação  do  dano  moral
suportado, pois, no caso vertente, não ficou
evidenciado  caso  fortuito  ou  força  maior,
bem como que o dano moral não derivou de
falha  no  serviço  prestado  ou  por  culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.
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14,  §  3º  do  CDC).  Nesse  sentido,
comprovados  os  transtornos,  é  dever  da
prestadora  do  serviço  indenizar  a
consumidora como forma de compensação.

– Considerando o dano experimentado pela
apelada e a natureza lenitiva da reparação,
o  quantum indenizatório  fixado  em  R$
5.000,00  (cinco  mil  reais)  encontra-se
dentro  dos  parâmetros  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal  de Justiça da Paraíba, por votação unânime, de ofício,
decretar a nulidade parcial da sentença e, no restante, negar provimento ao
apelo da  empresa  aérea,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos
morais proposta por  MARIA BEATRIZ DA SILVA MELO PAZ, representada
pelo seu genitor, PEDRO EURICO DE MELO PAZ, em face de GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A, a qual o juiz da 7ª Vara Cível da Comarca da
Capital julgou procedente o pedido deduzido na exordial, condenando a parte
promovida, ora recorrente, a pagar tanto à autora, quanto ao seu genitor, nes-
tes autos apenas representadando sua filha, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a título de indenização por dano moral.

Narrou  a  promovente  ter  adquirido  passa-
gem  da  empresa  promovida  para  realização  de  voo  no  trecho  Porto
Velho/João Pessoa, em 29 de dezembro de 2011.

Sustentou que, comparecendo ao aeroporto
de Porto Velho, para embarque às 03h:30min, foi informada que haveria atra-
so na decolagem da aeronave,  tendo a passageira sido relocada em outro
voo, o qual somente partiu de Porto Velho às 10h50min, ou seja, com atraso
de mais de 7 (sete) horas.

Asseverou ainda  que,  chegando ao aero-
porto de Guarulhos-SP às 15h45min, somente conseguiu desembarcar no seu
destino final, João Pessoa, às 23h.
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Com isso, requereu a condenação da em-
presa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença exarada às fls. 116/119, o ma-
gistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, condenando a
empresa demandada “ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 5.000,00 (cinco mil reais) para cada au-
tor, acrescidos de correção monetária, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e
juros de mora na forma de 1% ao mês, desde a citação.”

Inconformada,  a promovida interpôs apela-
ção cível (fls. 121/136), pugnando pela reforma da sentença “a quo”, ao argu-
mento de que o atraso no voo se deu em decorrência de caso fortuito, qual
seja, mau tempo. Para comprovar tal alegação, fez juntar “print” da tela da RE-
DEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), bem como ma-
térias em “sites” de notícias, nas quais constam informações de chuvas fortes
no Sudeste do país, em data de 29 de dezembro de 2011.

Nesse diapasão,  requer  seja provido o re-
curso, para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos auto-
rais. Subsidiariamente, na hipótese de assim não se entender, pugna pela mi-
noração do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões às fls. 141/147, aduzindo que
deve ser mantida a sentença hostilizada, pois a suposta excludente de respon-
sabilidade, mau tempo, não restou devidamente demonstrada, pedindo a ape-
lada, ao final, pelo desprovimento do apelo. 

Instada,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
ofertou parecer às fls. 153/163, opinando, preliminarmente, pela nulidade par-
cial da sentença, ante consistir em decisão “ultra petita” e, no mérito, pelo des-
provimento do recurso, para manter a sentença recorrida no que diz respeito à
menor MARIA BEATRIZ DA SILVA MELO PAZ.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência  de fato  impeditivo  ao direito  de recorrer  ou do
seguimento do recurso), conheço do recurso de apelação interposto.
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1. SENTENÇA “ULTRA PETITA”

Aprioristicamente,  cabe  ressaltar  que,
embora não levantada nas razões recursais, é de se conhecer, de ofício, da
matéria  por  ser  de  ordem  pública  (julgamento  “ultra  petita”).  Ademais,  a
apelação  cível  devolve  à  instância  superior  o  conhecimento  integral  da
controvérsia (art. 515 do CPC). 

Com efeito, a petição inicial (fls. 02/09):

“Que  seja  JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DA
PRESENTE  DEMANDA,  para  condenar  a  empresa
demandada  a  indenizar  a  promovente pelos  danos
morais sofridos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), levando em consideração a condição social e
cultural  do  ofensor  e  do  ofendido,  bem  como  a
repercussão  da  ofensa,  que,  in  casu,  foi  extremamente
danosa,  devido  aos  transtornos,  situação  claramente
desconfortável  e  constrangimentos  sofridos  por  uma
criança; (...)”. (grifei)

E a sentença (fls. 173/178):

“Isto posto e do mais que constam nos autos, rejeito as
preliminares  e,  no  mérito,  julgo  PROCEDENTE os
pedidos  formulados  na  inicial,  nos  termos  do  art.  269,
inciso I, do CPC, no sentido de condenar o promovido ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),  sendo 5.000,00 (cinco mil
reais)  para  cada  autor,  acrescidos  de  correção
monetária, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e juros
de  mora  na  forma  de  1%  ao  mês,  desde  a  citação.”.
(grifei)

Constata-se,  pela  leitura  simples  dos  atos
processuais em questão, a incongruência entre ambos.

É  que,  embora  o  MM.  Juiz  “a  quo”  tenha
condenado a empresa promovida, ora apelante, ao pagamento de indenização
por  danos  morais  a  cada  autor,  entendeu  equivocadamente,  visto  que  a
demanda fora proposta por uma única autora, visando receber indenização
por danos morais, sendo mister frisar que MARIA BEATRIZ DA SILVA MELO
PAZ,  demandante,  é  menor  impúbere,  que  nestes  autos  está  sendo
representada por seu genitor PEDRO EURICO DE MELO PAZ, conforme  se
apreende da petição inicial, não sendo certo entender que também o curador
da menor é parte na demanda.
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Portanto,  não  restam  dúvidas  de  que,  na
sentença vergastada, o Juiz de base deferiu pedido além do postulado, tendo
infringido  os  arts.  2º.,  128  e  460,  todos  dos  CPC,  que,  respectivamente,
estabelecem:

“Art. 2º. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão
quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e
formas legais.”.

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que ela foi
proposta,  sendo-lhe  defeso  conhecer  de  questões  não
suscitadas,  a  cujo  respeito  a  lei  exige  a  iniciativa  da
parte.”.

“Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do
autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar
o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe
foi demandado.”.

Acerca, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“Como  o  juiz  não  pode  prestar  a  tutela  jurisdicional
senão quando requerida pela parte (art. 2º.),  conclui-se
que o pedido formulado pelo autor na petição inicial é a
condição  sem a  qual  o  exercício  da  jurisdição  não  se
legitima. Ne procedat iudex ex officio.
Como, ainda, a sentença não pode versar senão sobre o
que  pleiteia  o  demandante,  forçoso  é  admitir  que  o
pedido é também o limite da jurisdição (arts. 128 e 460).
Iudex secundum allegata partium iudicare debet.
O  primeiro  enunciado  corresponde  ao  princípio  da
demanda, que se inspira na exigência de imparcialidade
do  juiz,  que  restaria  comprometida  caso  pudesse  a
autoridade  judiciária  agir  por  iniciativa  própria  na
abertura  do  processo  e  na  determinação  daquilo  que
constituiria o objeto da prestação jurisdicional.
A segunda afirmativa traduz o princípio da congruência
entre  o  pedido  e  a  sentença,  que  é  uma  decorrência
necessária  a  garantia  do  contraditório  e  ampla  defesa
(CF,  art.  5º.,  LV).  É preciso que o objeto do processo
fique  bem  claro  e  preciso  para  que  sobre  ele  possa
manifestar-se  a  defesa  do  réu.  Daí  por  que,  sendo  o
objeto  da  causa  do  pedido  do  autor,  não  pode  o  juiz
decidir fora dele, sob pena de surpreender o demandado
e  cercear-lhe  a  defesa,  impedindo-lhe  o  exercício  do
pleno  contraditório.  O  princípio  da  congruência,  que
impede o julgamento fora ou além do pedido, insere-se,
destarte,  no âmbito maior do devido processo legal.  O
mesmo  se  diz  do  princípio  da  demanda,  porque  sua
inobservância comprometeria a imparcialidade, atributo
inafastável da figura do juiz natural.
Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação
jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta
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ao  pedido,  não  pode  ficar  aquém da  questões  por  ele
suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas
(decisão  extra  petita),  nem  tampouco  ir  além  delas
(decisão ultra petita).”.1

Verificando-se  ter  havido  julgamento  “ultra
petita”, há nulidade da sentença no ponto que condenou a empresa ré a pagar
indenização a favor da pessoa que não é parte na ação, PEDRO EURICO DE
MELO PAZ, mantendo-se os demais termos da decisão.

Por  sinal,  tal  deliberação  se  coaduna
perfeitamente com a parte final do art. 248, CPC2.

Neste  sentido,  enveredam  os  julgados  do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  NÃO  ADMITIDO.  JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
1.  O  acórdão  recorrido  está  em  harmonia  com  a
jurisprudência  da  Corte  no  sentido  de  que  "o
reconhecimento do julgamento ultra petita não implica
a anulação da sentença;  seu efeito  é  o  de eliminar o
excesso da condenação  (REsp nº 84.847/SP, 3ª Turma,
Relator  Ministro  Ari  Pargendler,  DJ  de  20/9/99)"  (fl.
291).
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg  no  Ag  512887/RJ,  Rel.  Ministro   CARLOS
ALBERTO  MENEZES  DIREITO,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 16/12/2003, DJ 29/03/2004 p. 233). (grifei)

Da Sexta Turma:

“PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  ULTRA  PETITA.
NULIDADE.  DECRETAÇÃO  EX  OFFICIO.
POSSIBILIDADE.  ECONOMIA  PROCESSUAL.
ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO.
1.  A  sentença  ultra  petita  é  nula,  e  por  se  tratar  de
nulidade  absoluta,  pode  ser  decretada  de  ofício.
Contudo,  em  nome  do  princípio  da  economia
processual, quando possível, a decisão deve ser anulada
apenas na parte que extrapola o pedido formulado.
Precedente.
2. Recurso especial conhecido em parte.”
(REsp  263829/SP,  Rel.  Ministro  FERNANDO
GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2001,
DJ 18/02/2002, p. 526). (grifei)

1 In “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. I - “Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento” – 41ª. edição – Editora Forense - Rio de Janeiro - RJ - 2004 – p. 468.
2 “Art. 248. Anulado o ato, reputam-se  de nenhum efeito todos os subseqüentes; que dele dependam; todavia, a
nulidade de uma parte do ato não prejudicará  as outras, que dela sejam independentes.”. (grifo nosso).
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Desse  modo,  reconheço,  “ex  officio”,  a
existência  de  sentença “ultra  petita”  para  reduzir  o  alcance da  sentença  à
pessoa da autora,  MARIA BEATRIZ DA SILVA MELO PAZ, nos limites do
pedido,  de  modo  a  expurgar  do  “decisum” guerreado  a  condenação  da
empresa aérea ao pagamento de indenização a favor de PEDRO EURICO DE
MELO PAZ, mantendo-se os demais termos da decisão.

2. MÉRITO

Em relação ao mérito da questão devolvida
a esta instância, a empresa apelante arguiu excludente de responsabilidade,
ao fundamento de que o atraso no voo da autora foi decorrente do mau tempo
experimentado no cidade de Porto Velho, o que fez com que o aeroporto da
região permanecesse fechado por certo tempo, enquanto permanecessem as
condições adversas para operações aéreas.

O  tema  destes  autos  submete-se  à
incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de contrato de
prestação de serviços, no qual a empresa aérea VRG LINHAS AÉREAS S/A,
se encaixa como prestadora de serviço (art. 3º do CDC) e a recorrida como
consumidora, eis que destinatária final do serviço prestado (art. 2º do CDC).  

Compulsando os presentes  autos,  verifica-
se que, de acordo com as passagens da autora (fl. 22), o embarque em Porto
Velho  deveria  ocorrer  às  03h:30min,  com  previsão  de  chegada  em  João
Pessoa às  14h:25min, todavia, em decorrência dos atrasos nas decolagens
tanto na cidade de Porto Alegre, quanto em Guarulhos-SP, a menor somente
chegou ao seu destino final, capital deste Estado, às  23h:01min  (fl. 27), ou
seja,  a requerente chegou ao seu destino final  com mais de oito horas de
atraso, tendo tal aborrecimento ultrapassado a esfera do mero dissabor, até
porque não se vislumbra dos autos que a empresa aérea recorrente tenha
prestado assistência à passageira durante o período de atraso.

Nesse contexto, da sequência de falhas na
prestação do serviço, resta configurada a responsabilidade da fornecedora de
serviço pela reparação do dano moral suportado pela consumidora/apelada. 

Ressalte-se  que  essa  responsabilidade
somente poderia ser elidida em se evidenciando que o dano moral não derivou
de  falha  no  serviço  prestado  ou  quando  provada  a  culpa  exclusiva  do
consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

E  é  este  o  mérito  da  presente  apelação
cível, pois a apelante sustenta ter havido excludente de responsabilidade, por
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caso fortuito, ante o mau tempo experimentado no cidade de Porto Velho no
dia e horário da partida da passageira.

Objetivando  comprovar  tal  alegação,  a  re-
corrente fez juntar “print” da tela da REDEMET (Rede de Meteorologia do Co-
mando da Aeronáutica), bem como matérias em “sites” de notícias, nas quais
constam informações de chuvas fortes no Sudeste do país, em data de 29 de
dezembro de 2011.

Ocorre que estes documentos não são ca-
pazes de demonstrar de forma inconteste as alegações da recorrente, vez que
não há como saber a que região os referidos documentos se reportam, se atin-
ge a área do aeroporto de Porto Alegre ou não.

Assim,  não  tendo  a  empresa  demandada,
nos termos do artigo 333, II, do CPC, se desimcumbido do seu ônus de de-
monstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conse-
quência lógica é a sua responsabilização pelos transtornos vivenciados pela
consumidora.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, veja-se:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXCLUDEN-
TE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. AU-
SENCIA DE PROVA. ART. 333, II DO CPC. DANOS
MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTEN-
ÇA MANTIDA. -"A ocorrência de problema técnico é fato
previsível,  não caracterizando hipótese de caso fortuito
ou de força maior', de modo que 'cabe indenização a títu-
lo de dano moral pelo atraso de voo e extravio de baga-
gem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e
dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exi-
gindo prova de tais fatores."  -O atraso de vôo, cuja ori-
gem em suposta força maior não foi provada, que ensejou
longo tempo de espera e perda de conexão, enseja a res-
ponsabilidade civil  objetiva de indenizar  da companhia
aérea, pelos danos moral e material sofridos pelo passa-
geiro.  - A reparação por dano moral deve ser arbitrada
com atenção para  as  circunstâncias  do fato,  condições
pessoais das partes e seguindo os princípios da razoabili-
dade, proporcionalidade e adequação.  (TJMG -  Apela-
ção Cível   1.0079.13.072314-5/001,  Relator(a):  Des.(a)
Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
09/06/2015, publicação da súmula em 29/06/2015).  (gri-
fei).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PESSO-
AS.  ATRASO.  DANO MORAL.  'QUANTUM'  INDENI-
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ZATÓRIO. Compete à ré a prova da ocorrência do caso
fortuito que impossibilitou o adimplemento da obrigação
- art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil. Além dis-
so,  a configuração do caso fortuito ou de força-maior
exige a presença do elemento imprevisibilidade. Extrapo-
la os limites do mero aborrecimento, o atraso excessivo
no cumprimento do contrato de transporte aéreo de pas-
sageiros,  em  virtude  do  desconforto,  da  aflição  e  dos
transtornos ocasionados. Na fixação do valor da indeni-
zação, leva-se em consideração, entre outros elementos, o
grau de culpabilidade do agente e a gravidade do dano
impingido  à  vítima.   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0024.09.725168-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wil-
son ,  16ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento em 20/10/2010,
publicação da súmula em 10/12/2010). (grifei).

Ainda,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA PAGA ADIANTA-
DA. ANTECIPAÇÃO DO VOO DE RETORNO DA PAS-
SAGEIRA  PELA  COMPANHIA.   ALEGADA  ALTERA-
ÇÃO DA MALHA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXIS-
TÊNCIA DE REEMBOLSO AO CLIENTE. MÁ PRES-
TAÇÃO  DO  SERVIÇO  CARACTERIZADA.  CONDU-
TA NEGLIGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  DESPROVIMENTO  DO  RE-
CURSO. - Como se sabe, para que haja o dever de indeni-
zar, necessário se faz a existência de três requisitos, quais
sejam: ação ou omissão do agente, nexo causal e o dano.
Este, tendo como causa direta e imediata, o ato de anteci-
par  o  retorno da  viagem da passageira,  Sem qualquer
reembolso, quando as passagens haviam sido pagas com
bastante  antecedência,  comprometendo  a  programação
de passeios e de turismo da cliente, além de submetê-la a
uma rota de voo mais cansativa e demorada que aquela
antecipadamente contratada. - Se de um lado, a indeniza-
ção pelo dano moral não pode ser fonte de lucro, por ou-
tro,  não pode servir  de estímulo à violação de direitos
personalíssimos de outrem. Estando a sentença em con-
formidade com tais paradigmas, o valor da condenação
deve ser mantido. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Pro-
cesso Nº 00032137020128150011, 1ª Câmara Especiali-
zada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
02-06-2015). (grifei).

Dito  isso,  é  de  se  ressaltar  que  impôs  o
legislador ordinário, no âmbito das relações de consumo, a aplicação da teoria
da responsabilidade objetiva quando o dano é oriundo de falha na prestação
do serviço,  seja porque o serviço não funcionou,  funcionou mal,  ou,  ainda,
tardiamente.
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No  caso  em  tela,  observa-se  ser
incontroverso o atraso em tempo excessivo nos vôos da consumidora, como
se infere da documentação juntada, às fls. 22 e 27.

Ressalte-se,  ainda,  que  os  fatos  narrados
pela  promovente,  atraso  nos  voos,  não  foram  contestados  pela  empresa
recorrente, muito menos provado o contrário, também não tendo demonstrado
ter havido  determinação das autoridades aeroportuárias a ensejar o referido
atraso por condições climáticas.

Ausente também prova de que a empresa
aérea  apelante  tenha  fornecido  à  promovente  acomodação  adequada
enquanto esperava os embarques. 

Deveria  a  empresa  aérea  demonstrar,  de
forma cabal, quais foram as razões dos atrados nos voos da autora, sendo,
assim,  os  danos,  nesta  hipótese,  presumidos,  dispensando  a  sua  cabal
comprovação,  mesmo porque decorrem da própria  situação fática  descrita,
sendo incontestável, em razão disso, o dever de indenizar.

Evidenciados,  portanto,  o dano,  o nexo de
causalidade  e  o  defeito  na  prestação  do  serviço  (ato  ilícito),  não  se
vislumbrando a ocorrência de caso fortuito ou força maior, de modo a eximir a
empresa aérea da sua responsabilidade objetiva, cabível  a condenação em
indenização pelo dano moral suportado pela promovente, isto porque, como é
cediço:

"Dano moral é,  em síntese, o sofrimento experimentado
por  alguém,  no  corpo  ou  no  espírito,  ocasionado  por
outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito."
(Considerações sobre o dano moral e sua reparação, RT
638/46).

Inexistem dúvidas, portanto, de que o dano
moral constitui o prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa e que provoca
constrangimento,  mágoa  ou  tristeza  em  sua  esfera  interna  em  relação  à
sensibilidade moral.

Desse  modo,  a  dor  moral,  decorrente  da
ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve
ser diferenciada do mero aborrecimento, ao qual todos estamos sujeitos e que
pode acarretar,  no máximo,  a reparação por danos materiais,  sob pena de
ampliarmos  excessivamente  a  abrangência  do  dano  moral,  a  ponto  de
desmerecermos o instituto do valor e da atenção merecidos.

Na  verdade,  para  que  incida  o  dever  de
indenizar por dano moral, o ato tido como ilícito deve ser capaz de imputar um

11



Apelação Cível nº  0115504-57.2012.815.2001

sofrimento físico ou espiritual,  impingindo tristezas, preocupações, angústias
ou humilhações,  servindo-se a indenização como forma de recompensar  a
lesão sofrida. 

A esse respeito, inexiste o dever de reparar
quando a vítima é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações,  pois
esses  são  fatos  corriqueiros  e  atinentes  à  vida  em sociedade  e,  portanto,
incapazes de afetar o psicológico do ofendido.

“In  casu”,  os  danos  são  presumidos,
dispensando a sua cabal comprovação, mesmo porque decorrem da própria
situação  fática  descrita,  sendo  incontestável,  em  razão  disso,  o  dever  de
indenizar.

Em casos análogos, decidiu esta Corte:

"APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IMPUGNAÇÃO  APENAS  DA  CONDENAÇÃO
DECORRENTE  DOS  PREJUÍZOS  IMATERIAIS.
ATRASO  DE  VOO  NACIONAL.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO
CONSUMERISTA.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  FATOS  COMPROVADOS.
DEVER  DE  INDENIZAR  CONSTATADO.  QUANTUM
DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PRUDENTEMENTE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DA
SÚPLICA.  -  A  responsabilidade  civil  das  companhias
aéreas  em decorrência  da  má prestação de  serviços  é
regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o que
implica a solidariedade entre todos os responsáveis pelo
dano  sofrido  pelo  consumidor  Precedentes.  AgRg  no
AgRg no REsp 689.257/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012,
DJe  05/09/2012.  -  O  dano  moral  decorrente  de
atraso de vôo opera-se in re ipsa. 0 desconforto, a
aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não
precisam ser provados,  na medida em que derivam do
próprio  fato.  AgRg  no  Ag  1306693/RJ,  Rel.  Ministro
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
16/08/2011, DJe 06/09/2011. - 0 atraso de vôo doméstico
por  um  período  além  do  razoável  gera  dano  moral
indenizável,  sendo  desnecessária  a  sua  comprovação.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na hipótese
de má prestação de serviço no transporte de passageiros,
ainda que prestado por companhia de aviação. ... TJPB;
AC-RA 200.2007.782310-8/001; Rel. Des. Márcio TJPB -
Acórdão do processo nº 20020100463849001 - Órgão (1ª
CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO
PORTO - j. em 14-02-2013,. (grifei).

12



Apelação Cível nº  0115504-57.2012.815.2001

E,

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  PROCEDENTE
IRRESIGNAÇÃO  ATRASO  DE  VOO  DOMÉSTICO
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
DANO  DESNECESSIDADE  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR  POSSIBILIDADE  DANO  MORAL
CONFIGURADO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
FIXADO  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL  MANUTENÇÃO
DESPROVIMENTO. O atraso de vôo doméstico por
um período alem do razoável gera dano moral
indenizável,  sendo  desnecessária  a  sua
comprovação. Aplica-se  o  Código,  de  Defesa  do
Consuinidor na hipótese de má prestação de serviço no
transporte  de  passageiros,  ainda  que  prestado  por
Companhia de Aviação. ¿ O Juiz, ao arbitrar o quantum
indenizatório,  deve-se  guiar  através  dos  critérios
sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudéncia,  com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
sócio-econômico das partes, com razoabilidade e, ainda,
atento  a  realidade  e  às  peculiaridades  do  caso,
mantendo-se  a  indenização,  quando  a  mesma  for
estabelecida em quantia razoável.
TJPB -  Acórdão do processo  nº  20020080280601001 -
Órgão  (3  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  MARCIO
MURILO  DA  CUNHA  RAMOS  -  j.  em  19-04-2011.
(grifei).

Evidenciados,  portanto,  o dano,  o nexo de
causalidade  e  o  defeito  na  prestação  do  serviço  (ato  ilícito),  não  se
vislumbrando a ocorrência de caso fortuito ou força maior, de modo a eximir a
empresa aérea da sua responsabilidade objetiva.

No  que  tange  ao  “quantum”  indenizatório
por  danos  morais,  a  jurisprudência  desta  Corte  tem  acompanhando  o
entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que a importância indenizatória deve ser arbitrada de maneira em que a
composição  do  dano  seja  proporcional  à  ofensa,  calcada  nos  critérios  da
exemplaridade e da solidariedade, e com bastante moderação, guardando a
devida  proporcionalidade à extensão do dano,  ao nível  socioeconômico do
autor e, também, ao porte econômico da empresa ré, pautando-se o julgador
pelos  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  observando  as
peculiaridades do caso concreto.

Em realidade, para a fixação do valor a ser
indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o
enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a
ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu
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caráter  eminentemente  pedagógico,  essencial  para  balizar  as  condutas
sociais.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA elucida
as funções da indenização por dano moral:

"O fulcro  do  conceito  ressarcitório  acha-se  deslocado
para  a  convergência  de  duas  forças:  caráter  punitivo
para que o causador do dano, pelo fato da condenação,
veja-se  castigado  pela  ofensa  praticada  e  o  caráter
compensatório para a vítima que receberá uma soma que
lhe  proporcione  prazer  em  contrapartida  do  mal."
(Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61).

Calcado  nestes  fundamentos,  julga-se
razoável  e proporcional  à extensão do dano a importância  de R$ 5.000,00
(cinco  mil  reais)  arbitrada  pelo  juízo  de  piso,  porquanto  ela  encontra-se,
inclusive, dentro dos parâmetros estabelecidos por esta Câmara para casos
análogos, sendo injustificável a redução pretendida.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  “ex  officio”,
decreto  a  nulidade  parcial  da  sentença,  por  reconhecer  a  existência  de
sentença “ultra petita”, para reduzir o alcance da sentença à pessoa da autora,
MARIA BEATRIZ DA SILVA MELO PAZ, nos limites do pedido, de modo a
expurgar  do  “decisum” guerreado  a  condenação  da  empresa  aérea  ao
pagamento  de  indenização  a  favor  de  PEDRO  EURICO  DE  MELO  PAZ.
Quanto ao apelo interposto pela empresa demandada,  nega-se provimento,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa.  Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição  ao  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 28 de julho de
2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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