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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. 0000066-75.2015.815.2001
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTES: VRG Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S/A
ADVOGADO: Thiago Cartaxo Patriota (OAB/PB 12.513)
APELADO: Anselmo Jackson Rodrigues de Almeida
ADVOGADO: Wilson Furtado Roberto (OAB/PB 12.189)

APELAÇÃO  CÍVEL.  1)  ATRASO  DE  VOO.  AUSÊNCIA  DE
ASSISTÊNCIA MATERIAL, A QUE ALUDEM OS ARTIGOS 14 E 15 DA
RESOLUÇÃO 141/2010/ANAC.  DANO MORAL  CARACTERIZADO.  2)
VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.  CONSIDERAÇÕES  DOUTRINÁRIAS  E
JURISPRUDENCIAIS  ACERCA  DA  SUA  FIXAÇÃO.  QUANTUM
MANTIDO,  EMBORA  AQUÉM  DO  ADEQUADO,  SOB  PENA  DE
AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DO  NON  REFORMATIO  IN  PEJUS. 3)
RECURSO DESPROVIDO.

1. A  jurisprudência,  de  forma  pacífica,  inclusive  deste  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, tem se posicionado no sentido de que
o não cumprimento da assistência  material,  a  que se referem os
artigos 14 e 15 da Resolução 141/2010 da ANAC, caracteriza dano
moral.

2.  O  quantum indenizatório  deve  ser  suficiente  para  reparar  os
danos  sofridos  pelo  ofendido  sem  caracterizar  o  enriquecimento
ilícito, e para atingir o caráter punitivo e pedagógico, evitando que o
ofensor  volte  a  agir  de forma ilícita.  (TJPB -  Acórdão/Decisão do
Processo n. 00019004520138150171, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator: Des. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 11-
04-2017).

3. Recurso desprovido.



AP n. 0000066-75.2015.815.2001                                                                                                                       2

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso
apelatório.

VRG LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
interpuseram  apelação  cível  contra  ANSELMO  JACKSON  RODRIGUES  DE
ALMEIDA,  visando  à  reforma  da sentença  (despida  de  ementa  -  f.  96/98)
proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que as
condenou  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais,  no  valor  R$
4.000,00 (quatro mil reais), em razão de atraso de voo de, aproximadamente, 7
(sete) horas.

Teses recursais: a) o atraso no voo ocorreu em virtude de temporal
que atingiu a cidade de Brasília-DF, forçando a aeronave a pousar na cidade de
Goiânia-GO,  fato  que  caracteriza  força  maior,  ensejando  o  afastamento  do
dever de indenizar, por romper o nexo causal; b) “é fato incontroverso que o
apelado contou com toda assistência necessária prestada pela Cia Apelante,
uma vez que lhe foi disponibilizado alimentação e informações sobre o ocorrido
até chegar ao destino” (f. 113); c) inexistência de danos morais, ou, em último
caso, sua minoração (f. 101/121).

Contrarrazões às f. 128/130.

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 134).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                                        Relator

A petição inicial, na parte que interessa, consignou o seguinte:

O autor adquiriu um bilhete da empresa aérea GOL para viajar no dia 17 de
dezembro de 2014 de João Pessoa para Brasília.

Quando  o  avião  estava  se  aproximando  de  Brasília,  o  autor  foi
surpreendido com a informação de que o pouso seria em Belo Horizonte,
sendo alterado logo após para Goiânia/GO.

O avião pousou na cidade de Goiânia por volta das 08h20, no entanto, o
autor que é diabético solicitou a aeromoça de nome Adriana Rodrigues por
volta das 10h30 um sanduíche ou algo para comer, já que com a diebetes
é obrigado se alimentar constantemente, no entanto, ela informou que não
havia  sanduíches,  e  que  só  tinha  suco  com  açúcar  (impróprio  para
diabético), água ou amendoim. Ressalte-se que o autor não pôde sair do
avião durante o período de mais de 05 (cinco) horas em solo, o que lhe
causou grande transtorno moral. 
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O autor apenas recebeu amendoim e água, mas não pôde consumidor o
amendoim, pois estava vencido, conforme fotos em anexo.

Por decorrência deste incumprimento contratual, o autor só chegou ao seu
destino final por volta das 14h00, gerando de logo um atraso de quase 07
(sete) horas, pois tinha de lá chegar às 07h32, conforme contratado, sem
obter da requerida qualquer assistência e/ou informação, violando os seus
direitos como consumidor. (sic, f. 02).

Conforme veiculado  no  petitório,  as  partes  recorrentes  afirmaram
que o motivo do atraso no voo teria sido o mau tempo na cidade de Brasília/DF,
no horário do pouso, o que forçou o desvio de rota.

Na  realidade,  embora  esse  argumento  esteja  exaustivamente
comprovado,  havendo  robustos  documentos  dando  conta  de  que,  na  data
aprazada, houve temporal na capital federal, hipótese que, de acordo com a
jurisprudência, inclusive desta Casa, caracteriza fortuito externo (vide TJPB - AP
n. 00117528820138150011, 3ª Câmara Especializada Cível, Relatora Desa MARIA DAS
GRAÇAS  MORAIS  GUEDES,  j.  em  18-04-2016), entendo  que  o  dever  de
indenizar permanece.

Isso porque, em detido exame dos autos, observo que as recorrentes
descumpriram,  categoricamente,  o  que dispõe a  Resolução  n.  141/2010  da
ANAC, cujos artigos 14, §1º, III, e 15 estabelecem que:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência
material. 

§  1º  A  assistência  material  consiste  em  satisfazer  as  necessidades
imediatas  do  passageiro,  gratuitamente  e  de  modo  compatível  com  a
estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos: 

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como
ligação telefônica, acesso a internet ou outros; 

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; 

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. 

§ 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem. 

Art. 15. Aplicam-se as disposições do artigo anterior, no que for
cabível, aos casos em que os passageiros já estejam a bordo da
aeronave em solo e sem acesso ao terminal. 

Ora, como o atraso do voo foi de, aproximadamente, sete horas, fato
incontroverso no processo, as apelantes deveriam providenciar facilidades de
comunicação, acesso a  internet, alimentação adequada, acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.
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Não obstante terem alegado que cumpriram a assistência material
descrita no texto normativo epigrafado, não há prova, mínima que seja, de que
esses serviços foram fornecidos ao consumidor.

Desse modo, percebe-se que a recorrente descumpriu o disposto no
art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época dos fatos),
que  atribui  ao  réu  o  ônus  de  provar  os  fatos  impeditivos,  modificativos  e
extintivos do direito do autor.

Eis  a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior a respeito do
tema:

No processo civil,  onde quase sempre predomina o princípio dispositivo,
que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume
especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta  processual  exigida da parte  para  que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de
provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição
e uma sanção de ordem processual.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se
torna, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre
que, ao tempo da sentença, se deparar com falta ou insuficiências de prova
para retratar a veracidade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa
contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja,
contra o autor, se foi o fato constitutivo de seu direito o não provado, ou
contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou
modificativo invocado na defesa.

O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre os
litigantes da seguinte maneira:

I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito; e

II - ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.

Quando  o  réu  contesta  apenas  negando  o  fato  em  que  se  baseia  a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem
nenhuma  iniciativa  de  prova,  o  réu  ganhará  a  causa,  se  o  autor  não
demonstrar  a  veracidade  do  fato  constitutivo  do  seu  pretenso  direito.
Actore non probante absolvitur reus.
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Quando,  todavia,  o  réu  se  defende  através  de  defesa  indireta,
invocando  fato  capaz  de  alterar  ou  eliminar  as  consequências
jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a regra inverte-
se.  É  que,  ao  se  basear  em  fato  modificativo,  extintivo  ou
impeditivo do direito do autor, o réu implicitamente admitiu como
verídico  o  fato  básico  da  petição  inicial,  ou  seja,  aquele  que
causou  o  aparecimento  do  direito  que,  posteriormente,  veio  a
sofrer as consequências do evento a que alude a contestação.

O  fato  constitutivo  do  direito  do  autor  tornou-se,  destarte,
incontroverso, dispensando, por isso mesmo, a respectiva prova
(art. 334, III).

A controvérsia deslocou-se para o fato trazido pela resposta do
réu. A este, pois, tocará o ônus de prová-lo.

Assim,  se  o  réu  na  ação  de  despejo  por  falta  de  pagamento  nega  a
existência da relação ex locato, o ônus da prova será do autor. Mas, se a
defesa  basear-se  no  prévio  pagamento  dos  aluguéis  reclamados  ou na
inexigibilidade deles, o onus probandi será todo do réu.

(...)

Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser
eficaz,  há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do
fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova.1 

A jurisprudência, sobre o onus probandi, aduz o seguinte:

EMENTA:  APELAÇÃO.  obrigação  de  fazer.  infiltração.  área  privativa.
propriedade.  danos materiais.  não caracterização.  […]  Se o réu alega
fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, atrai
para si o ônus de produzir a prova em seu favor. Inteligência do
artigo 333, II, CPC. […]. (TJMG -  Apelação Cível 1.0024.08.986972-
1/001, Relator: Des. Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 04/09/2014, publicação da súmula em 15/09/2014).

 

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
MENSALIDADES ESCOLARES -  PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
RECURSO  DEVIDAMENTE  PREPARADO  -  ATO  INCOMPATÍVEL  -
INDEFERIMENTO - MÉRITO - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE
FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO
AUTOR -  ARTIGO 333,  INCISO II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  -
VALOR DEVIDO -  RECURSO DESPROVIDO.  -  O  regular  pagamento  das
custas é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que, portanto,
deve ser indeferido. - Nos termos do artigo 333 do Código de Processo
Civil, a cada parte compete elaborar prova em prol do seu interesse. - Não
tendo o réu se desincumbido do ônus probatório que sobre sai
recai,  ao  deixar  de  fazer  prova  quanto  a  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333, inciso II,

1 In Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Ed. Forense, 55ª ed., páginas 470/472.
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do CPC), é de se julgar procedente a pretensão inicial.  (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.12.279919-0/001, Relator: Des. Edison Feital
Leite, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2014, publicação da
súmula em 05/09/2014).

Nesse  viés  hermenêutico,  a  jurisprudência,  de  forma  pacífica,
inclusive desta Colenda 2ª Câmara Cível, tem se posicionado no sentido de que
o não cumprimento da assistência material, a que se referem os artigos 14 e 15
da Resolução 141/2010 da ANAC, caracteriza dano moral, tal como expõem os
seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  ATRASO  DE  VÔO  EM  VIRTUDE  DE  CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  CONFIGURADA.  ASSISTÊNCIA  MATERIAL  NÃO  PRESTADA  AO
PASSAGEIRO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  COMPANHIA  AÉREA.
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA.  VALOR
FIXADO  SEM  A  OBSERVÂNCIA  DOS  DITAMES  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  MAJORAÇÃO  DEVIDA.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO DO RECURSO
ADESIVO. - Em conformidade com a Resolução ANAC nº 141, de 9
de março de 2010, nos casos de atraso e cancelamento de voo, o
passageiro  que  comparecer  para  embarque  tem  direito  à
assistência  material,  que  envolve  comunicação,  alimentação  e
acomodação,  sendo  tais  deveres  decorrentes  da  concessão  de
serviço público, independente da existência de culpa da empresa.
- Em que pese a parte promovida sustentar que o cancelamento
do  voo  ocorreu  devido  a  problemas  meteorológicos,  não
colacionou aos autos nenhuma prova de ter prestado a adequada
assistência  ao seu  cliente,  repassando-lhe  informações  precisas
sobre o atraso da decolagem e arcando com os prejuízos de ordem
material oriundos do atrasado, restando clara a falha na prestação
de  serviço  e  o  seu  comportamento  ilícito. […]  (TJPB  -
Acórdão/Decisão  do  processo  n.  00449514820138152001,  2ª
Câmara Especializada Cível, Relator Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO, j. em 27-09-2016).

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  ATRASO  DE  VÔO  EM  VIRTUDE  DE  CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS.  ASSISTÊNCIA  MATERIAL  NÃO  PRESTADA  AO
PASSAGEIRO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  COMPANHIA  AÉREA.
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL  IN RE IPSA.  VALOR
FIXADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS  DITAMES  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  DESPROVIMENTO  DOS  RECUSOS.  -  Em
conformidade com a Resolução ANAC nº 141, de 9 de março de
2010, nos casos de atraso e cancelamento de vôo, o passageiro
que comparecer para embarque tem direito à assistência material,
que envolve comunicação, alimentação e acomodação, sendo tais
deveres  decorrentes  da  concessão  de  serviço  público,
independente da existência de culpa da empresa. - Em que pese a
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parte  promovida sustentar  que o cancelamento do vôo ocorreu
devido  a  problemas  meteorológicos,  não  colacionou  aos  autos
nenhuma prova de ter  prestado a adequada assistência ao seu
cliente,  repassando-lhe  informações  precisas  sobre  o  atraso  da
decolagem  e  arcando  com  os  prejuízos  de  ordem  material
oriundos  do  atrasado,  restando  clara  a  falha  na  prestação  de
serviço  e  o  seu  comportamento  ilícito. -  A  jurisprudência  pátria  é
pacífica  no  sentido  de que  o  dano moral  decorrente  de  atraso  de  voo
prescinde prova, operando-se a responsabilidade de seu causador de forma
in  re  ipsa. […]  (TJPB  -  Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00009498320148150731,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 02-08-2016).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  ATRASO EM
VÔO.  AUSÊNCIA  DE  ASSISTÊNCIA  MATERIAL  AO  PASSAGEIRO.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  -  A  falta  de  assistência  material  ao
passageiro  no  caso  de  atraso de  vôo por  período  superior  a  4
(quatro)  horas  (Resolução  ANAC  n.º  141/2010,  art.  14),  gera
indubitável  perturbação  à  sua  esfera  moral. -  O  arbitramento
econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção
à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao
grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode
olvidar,  consoante  parcela  da  jurisprudência  pátria,  acolhedora  da  tese
punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o
ofensor  a  repetir  o  ato.  (TJ-MG  -  AC:  10145110141895001  MG,
Relator:  Luiz  Carlos  Gomes  da  Mata,  Data  de  Julgamento:
06/06/2013,  Câmaras  Cíveis  /  13ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 14/06/2013).

[…]  MÉRITO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
CONDIÇÕES  CLIMÁTICAS  DESFAVORÁVEIS  À  DECOLAGEM.  NÃO
COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO
DA RESOLUÇÃO Nº 141/2010 DA ANAC. DEVER DE INDENIZAR. DANOS
MORAIS. PRESUMIDOS. PLANO DE VOO QUE ATRASOU VINTE E QUATRO
HORAS.  QUANTUM  DEBEATUR MANTIDO.  DANOS  MATERIAIS.
COMPROVADOS. 1. A companhia de aviação, enquanto fornecedora
de serviços, responde objetivamente pelos danos que causar aos
consumidores/passageiros  (art.  14  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor), sendo sua responsabilidade ilidida apenas nos casos
em  que  há  provas  de  que  o  defeito  na  prestação  do  serviço
inexiste ou que se operou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros.  2.  A  companhia  aérea  possui  o  dever  de  prestar
assistência material aos passageiros, que consiste na satisfação
de suas necessidades imediatas, conforme o preceito contido no
art. 14 da Resolução nº 141/2010 da ANAC. 3. A jurisprudência é
firme no sentido de que a falta de auxílio material e informativo
aos  passageiros  nos  casos  de  atraso  de  voo  revela  falha  na
prestação  de  serviço,  o  que  atrai  o  dever  de  indenizar. 4.  São
presumidos os danos morais sofridos por quem sofre atraso de 24 (vinte e
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quatro)  horas  em  seu  voo,  sem  que  lhe  seja  prestado  auxílio  pela
companhia aérea. 5. Se o valor fixado a título de indenização por danos
morais é compatível com a capacidade econômica das partes, proporcional
à  extensão  do  dano,  razoável  e  tem  o  condão  de  gerar  a  adequada
compensação da vítima  sem permitir  o  seu  enriquecimento  sem causa,
descabida  a  reforma  da  sentença  nesse  aspecto.  RECURSOS  1  E  2
DESPROVIDOS.  (TJ-PR  -  APL:  13684569  PR  1368456-9  (Acórdão),
Relator:  Vilma  Régia  Ramos  de  Rezende,  Data  de  Julgamento:
10/09/2015,  9ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  DJ:  1668
14/10/2015).

É indiscutível, portanto, o reconhecimento do dano moral.

Por  fim,  as  recorrentes  insurgiram-se  contra  o  valor  indenizatório
arbitrado pelo juízo de origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na  fixação  da  indenização,  nos  casos  de  condenação  em  danos
morais,  o  julgador  deve estar  atento  aos  mínimos  detalhes  da  controvérsia
posta em discussão, notadamente à extensão do dano.

O  magistrado,  portanto,  deve  agir  com  prudência,  a  fim  de
resguardar os princípios e valores constitucionais. 

O  quantum não  deve  ser  tão  irrisório,  a  ponto  de  inviabilizar  a
compensação  pela  dor  sofrida,  tampouco  exagerado,  que  chegue  a
consubstanciar o enriquecimento ilícito. 

É uma atividade penosa atribuída ao órgão julgador  perquirir  um
valor para restabelecer o status quo ante da vítima, por meio da indenização, e
punir o ofensor para que não volte a reincidir no erro.

No plano doutrinário é cediço que:

A  indenização  por  danos  morais  deve  traduzir-se  em  montante  que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto,  em  importância  compatível  com  o  vulto  dos  interesses  em
conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim
de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do
resultado  lesivo  produzido.  Deve,  pois,  ser  quantia  economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.2 

José Raffaelli Santini ensina o seguinte sobre o assunto:

Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser
entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o
caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional
de  forma  livre  e  consciente,  à  luz  das  provas  que  forem  produzidas.
Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o
prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores
concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a
regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que

2 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220. 
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é seu. [...] Melhor fora, evidentemente, que existisse em nossa legislação
um sistema que concedesse ao juiz uma faixa de atuação, onde se pudesse
graduar  a  reparação  de  acordo  com o  caso  concreto.  Entretanto,  isso
inexiste. O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o
entendimento  de  que  a  fixação  do  dano  moral  deve  ficar  ao  prudente
arbítrio do juiz.3 

A jurisprudência já sedimentou que, na fixação da indenização, é:

Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e,
ainda,  ao  porte  econômico  do  réu,  orientando-se  o  juiz  pelos  critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. (REsp 240.441/MG, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo  Teixeira,  Quarta  Turma,  julgado  em  25/04/2000,  DJ
05/06/2000, p. 172).

No quadro fático delineado,  entendo que o valor  de R$ 4.000,00
(quatro mil  reais)  é  consentâneo com o dano perpetrado,  sendo “suficiente
para reparar os danos sofridos pelo ofendido sem caracterizar o enriquecimento
ilícito, e para atingir o caráter punitivo e pedagógico, evitando que o ofensor
volte  a  agir  de  forma  ilícita.”  (TJPB  -  Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00019004520138150171,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 11-04-2017).

Não há, dessa forma, o que se modificar na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso apelatório, para negar-lhe
provimento.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE  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, 23 de maio de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator

3 In Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p. 45.


