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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008379-49.2013.815.0011
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado para substituir a
Deª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: LATAM Airlines Group S/A
ADVOGADO: Fábio Rivelli (OAB/PB 20.357-A)
APELADOS: Thélio Queiroz Farias e Carolina Steinmüller Farias
ADVOGADOS:  Dhélio  Ramos  (OAB/PB  10.624)  e  Luciano  Araújo
Ramos (OAB/PB 9.294)

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO
CONFIGURADO.  QUANTUM INDENIZATÓRIO  ARBITRADO  DE
ACORDO  COM  OS  CRITÉRIOS  DE PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

-  Configura-se  dano  moral  aos  passageiros  quando  não  resta
comprovado que o cancelamento do voo deu-se em decorrência de
reestruturação da malha aérea e/ou existência de situações adversas
no espaço aéreo.

- O valor da indenização é medido pela extensão do dano, pelo grau
de culpa do ofensor, pela situação socioeconômica das partes, além
de fixar-se uma quantia que sirva de desestímulo para a renovação
da prática ilícita, de modo que a reparação não deixe de satisfazer a
vítima, nem seja insignificante para o causador do dano.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação.
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Trata-se de apelação cível interposta por  LATAM AIRLINES GROUP
S/A em  face  de  THÉLIO  QUEIROZ  FARIAS  e  de  CAROLINA  STEINMÜLLER
FARIAS contra sentença (f.  89/94) do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande, que, nos autos da ação de indenização por danos
morais e materiais, julgou procedente a pretensão autoral. 

Transcrevo parte do dispositivo da decisão combatida:

Por  todo  o  exposto,  julgo  procedente  o  pedido  inicial para,  em
consequência, condenar a promovida a pagar a cada um dos autores a
quantia de  R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da
citação,  e  correção  monetária  pelo  INPC,  com  incidência  a  partir  da
publicação  da  sentença,  além  da  quantia  de  R$  150,00  (cento  e
cinquenta  reais),  a  título  de  danos  materiais,  corrigida
monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso, e acrescida de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Condeno, ainda, a parte demandada no pagamento das custas, bem assim
em honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
em  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação.  (destaques
nossos).

Nas  razões  recursais  (f.  97/112),  a  LATAM AIRLINES  alegou,  em
síntese,  a  existência  de excludente de  responsabilidade civil,  por  problemas
técnicos  imprevistos,  o  que  teria  causado  o  atraso  do  voo  de  ida  e  o
cancelamento do voo de volta.

Ressaltou  que  “a  pretensão  da  parte  autora  de  indenização  por
danos morais não merece guarida, pois nenhuma prova do abalo que sofreu foi
trazida aos autos, nem tampouco há demonstração da ilicitude da conduta do
réu.” Subsidiariamente, postulou a redução do valor arbitrado a título de dano
moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (f. 141/149). 

Manifestação Ministerial  sem opinar  sobre o mérito  do recurso (f.
153).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
               Relator

Narra  a  exordial  que  os  autores,  ora  apelados,  adquiriram  duas
passagens  aéreas  (João  Pessoa/JPA  –  Guarulhos/GRU,  Guarulhos/GRU  –
Santiago/SCL, Santiago/SCL – Sydney/SYD), em classe executiva, com destino
à Austrália, para o período de 10 a 26 de fevereiro de 2013. Contudo, para
sua surpresa,  o trecho de ida (Santiago - Sydney) foi cancelado sob a
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justificativa  de  manutenção  na  aeronave,  o  que  ocasionou  atraso  no
desembarque e consequente perda de eventos programados, inclusive o serviço
de recepção (transfer).

Acrescentaram que  outros  constrangimentos  ocorreram durante  o
retorno, dentre eles o cancelamento do voo Sydney (SYD) - Santiago (SCL),
também por manutenção de aeronave não programada em Santiago. Disseram
que, ao serem notificados que embarcariam em outra companhia aérea, foram
informados  da  existência  de  problemas  em  seus  bilhetes,  concretizando  o
embarque somente após a interferência de seu agente de viagens.

Ressaltaram, ainda, atraso no voo de Auckland para Santiago, o que
ensejou a perda do voo de Santiago para Guarulhos, obrigando-os a aguardar
por oito horas, e, em consequência, perderem a conexão para João Pessoa. Em
razão disso, afirmaram que pernoitaram em Guarulhos, e devido ao extravio
de bagagem  da promovente, teve que adquirir, no aeroporto, uma peça de
roupa (R$ 154,00), razão pela qual requereram indenização a título de danos
morais e materiais.

Inicialmente, cumpre tecer alguns esclarecimentos sobre dano moral
e a indenização consequente, para poder adequá-lo ao caso concreto.

A indenização refere-se à compensação devida a alguém, de modo a
anular ou reduzir um dano que, no caso em tela, é de natureza moral.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil tratam do tema, in verbis:

Art.  186. Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927.  Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),  causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Essa obrigação decorre de previsão na Constituição da República,
que elevou ao patamar de direito fundamental a reparabilidade por dano moral,
consoante a disposição expressa no artigo 5º, incisos V e X, adiante transcritos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;

[…]
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X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação; […].

Para  que  se  possa  avaliar  eventual  razão  dos  autores  é  mister
esclarecer  que  alguns  elementos  são  importantes  para  que  se  configure  a
responsabilidade civil, e, em consequência, a necessidade de indenização. São
seus  pressupostos:  ação ou  omissão do  agente,  o  dano moral  sofrido  pela
vítima e a relação de causalidade entre ambos. 

Na  falta  de  algum  dos  requisitos  mencionados  não  se  perfaz  a
obrigação de indenizar, pois para alguém ser compelido a pagar indenização a
outrem é necessário que, por meio de uma ação ou omissão, tenha causado
prejuízo suficientemente grave. Vale ressaltar, desde o presente momento, que
o  requisito  da  culpa  do  agente  não  é  exigido  no  caso  em  testilha,  por
caracterizar-se como relação de consumo.

Ademais, a Convenção de Montreal, que substituiu a Convenção de
Varsóvia a respeito de indenizações para danos sofridos em transporte aéreo
internacional, não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que é
lei especial, de caráter geral, abrangendo garantia constitucional.

E, ainda que o tratado internacional integre o conjunto de leis do
país, não pode desrespeitar a prevalência da Constituição Federal e a ela não se
sobrepõe.”  (TJPB - Acórdão/Decisão do Processo n. 00287704020118152001,
2ª Câmara Especializada Cível,  Relator: Des. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA
RAMOS, j. em 21-02-2017). 

Por  conseguinte,  incidem  normas  cogentes,  de  ordem  pública  e
interesse social, constantes do Código de Defesa do Consumidor, as quais se
adequam à relação entre a companhia aérea e os seus passageiros. É aplicável,
então, todo o sistema consumerista à relação ajustada entre as partes, o qual
prevê  princípios  e  regras  que  visam à  efetivação  da  tutela  do  consumidor,
reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo. 

As disposições contidas no CDC objetivam justamente equilibrar as
relações de consumo, protegendo a parte vulnerável e propiciando uma melhor
defesa de seus interesses, não podendo, pois, ser olvidadas no caso. Assim, no
caso desta lide, é plenamente cabível a responsabilidade objetiva estabelecida
no CDC, a qual não exige comprovação da culpa para a caracterização do dever
de indenizar.

Compulsando os autos, observo, de acordo com os documentos de f.
18/38, que o voo dos autores, datado de 26 de fevereiro de 2013, no trecho
Sydney/Auckland (LA800/QF321), foi cancelado e, ainda, resta inconteste a
modificação do dia de chegada originário, bem como do horário do
retorno de Santiago para São Paulo e de São Paulo para João Pessoa,
acarretando modificações no itinerário previsto, e, ainda, o extravio de uma
mala.
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Ademais,  restou incontroverso o fato gerador do dano moral, qual
seja,  o  atraso  e  o  cancelamento  nos  voos,  confessados  pela  própria
apelante que, no seu juízo de valor, reconheceu “tanto no terceiro voo de ida
dos autores, quanto no voo de volta, as aeronaves que realizariam os voos
contratados  apresentaram  problemas  técnicos  imprevistos,  o  que  causou  o
atraso do voo de ida e cancelamento do voo de volta,  impondo aos
passageiros que aguardassem para realização de sua viagem […].” (f.  49 e
101).

Portanto, configura-se o dano moral quando não resta comprovado
que o cancelamento/atraso do voo deu-se em decorrência de reestruturação da
malha aérea e/ou existência de situações adversas no espaço aéreo.

Assim,  está  caracterizado  o  ato  ilícito  do  agente,  pois  não  foi
comprovado o caso fortuito, que seria o meio de afastar o dever de indenizar,
por ser causa excludente de responsabilidade. 

Destaco jurisprudência desta Corte de Justiça sobre a matéria:

CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  -  TRANSPORTE  AÉREO  DE  PASSAGEIRO  -  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  -  CONDENAÇÃO  DA  RÉ  EM  DANOS  MORAIS  -
IRRESIGNAÇÃO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- ATRASO NO VOO POR TEMPO EXCESSIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -  MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA CAPAZ DE REVELAR ILÍCITO
CIVIL  -  DANO MORAL CONFIGURADO -  "QUANTUM" INDENIZATÓRIO -
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE  -  MANUTENÇÃO  DO  VALOR
ARBITRADO - DESPROVIMENTO. - A responsabilidade civil das companhias
aéreas em decorrência da má prestação de serviços é regulada pelo Código
de  Defesa  do  Consumidor.  -  O  atraso  do  voo  por  tempo  excessivo  é
situação  de  indiscutível  desconforto  e  aflição  a  gerar  dano  moral
indenizável.  -  Da  falha  na  prestação  do  serviço,  resta  configurada  a
responsabilidade  da  empresa  aérea  para  a  reparação  do  dano  moral
causado, quando não provado excludente de responsabilidade (art. 14, §
3º  do  CDC).  -  Cabe  à  companhia  aérea  o  ônus  de  comprovar
materialmente a excludente de culpa. - 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,
mantendo-se a indenização, quando a mesma for estabelecida em quantia
razoável.  (Acórdão/Decisão do Processo n. 00058957120148152001,
2ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. ABRAHAM LINCOLN DA
CUNHA RAMOS, j. em 21-03-2017). 

Quanto  ao  pedido  de  minoração  da  verba  indenizatória,
igualmente não assiste razão à apelante.
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É que no dano  moral,  ao  contrário  do  material,  inexiste  prejuízo
econômico, possuindo a indenização outro significado. Seu objetivo é duplo:
satisfativo/punitivo. Por um lado, o pagamento em pecúnia deverá amenizar a
dor sentida. Em contrapartida, a indenização servirá como castigo ao agente do
ilícito, incutindo-lhe um impacto suficiente para dissuadi-lo a um novo atentado.

Desse modo, o valor da indenização deve ser medido pela extensão
do dano (conforme estabelece o artigo 944 do Código Civil), pelo grau de culpa
do ofensor,  pela  situação socioeconômica  das  partes,  além de fixar-se uma
quantia que sirva de desestímulo à renovação da prática ilícita, e que não deixe
de satisfazer a vítima, nem seja insignificante para o causador do dano.

Feitas essas considerações, observo que o valor fixado na sentença,
a título de danos morais, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um
dos autores, é razoável e condizente com os parâmetros expostos no caso
concreto, não havendo motivo para que seja minorada a verba reparatória.

Nessa linha de raciocínio, acosto-me a precedente desta Corte de
Justiça, in verbis:

CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ATRASO DE VOO - SENTENÇA
PROCEDENTE  -  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  AVISO  -  MÁ  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO -  EXTRAVIO DE BAGAGEM -  RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CONDUTA  CAPAZ  DE  REVELAR  ILÍCITO  CIVIL  -  DANO  MORAL
CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - PLEITO DE MAJORAÇÃO -
ADEQUAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE  -  REFORMA  DO  VALOR  ARBITRADO  -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - PROVIMENTO PARCIAL. - A
responsabilidade  civil  das  companhias  aéreas  em  decorrência  da  má
prestação de serviços é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. - O
atraso do voo por tempo excessivo é situação de indiscutível desconforto e
aflição a gerar dano moral indenizável. 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,
majorando a indenização, quando a mesma for estabelecida em quantia
não  razoável.  […].  (TJPB  -  Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00532568420148152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:
Des. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 29-11-2016) 

Por  tudo  quanto  foi  exposto, nego  provimento  ao  apelo,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO,  que participou do julgamento com ESTE
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RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena, em substituição à
Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.
FERREIRA)  e com o  Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 16 de maio de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                                       Relator
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