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1º APELANTE : João Fernandes de Araújo Neto 
ADVOGADO : Alysson Filgueira C. Lopes da Cruz (OAB/PB n. 11.370)
2º APELANTE : VRG Linhas Aéreas S/A 
ADVOGADOS : Thiago Cartaxo Patriota  (OAB/PB n.  12.513) e Márcio  

Vinicius Costa Pereira (OAB/RJ n. 84.367)
APELADOS : Os próprios recorrentes

DIREITO  DO  CONSUMIDOR  –
Apelações  Cíveis  –  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”  –  Matéria  comum  aos  dois
recursos –  Adoção de patamar que melhor
atende  aos  critérios  jurisprudenciais  da
capacidade  econômica  do  ofensor  e  do
caráter  sancionador  da  indenização  –
Reforma,  em  parte,  da  sentença  –
Provimento  parcial  do  primeiro  apelo  e
desprovimento do segundo.

– A atuação da concessionária de serviço
de  transporte  aéreo  não  se  esgota  na
prestação da obrigação principal, impondo-
se que preste assistência aos usuários do
serviço quando da ocorrência de atraso ou
cancelamento de voos.

– Da falha na prestação do serviço, restou
configurada a responsabilidade da empresa
aérea  pela  reparação  do  dano  moral
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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.
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 pelo
passageiro  a  natureza  lenitiva  da
reparação, o “quantum” indenizatório fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-
se abaixo dos parâmetros da razoabilidade
e  proporcionalidade,  merecendo ser
majorado o importe para R$ 7.000,00 (sete
mil reais).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento parcial ao primeiro recurso apelatório e negar
provimento ao segundo,  nos termos do voto do Relator  e da súmula de
julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  apelações  cíveis,  a  primeira
interposta por  João Fernandes de Araújo Neto (fls. 127/136), e a segunda
pela  VRG Linhas Aéreas S/A (fls. 137/155), ambas insurgindo-se contra a
sentença (fls. 120/124) prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande,  que julgou procedente o  pedido formulado na “ação de
indenização por danos morais”,  ajuizada pelo primeiro contra a segunda
recorrente.

O  magistrado  sentenciante  reconheceu  a
hipótese de dano moral para o passageiro de voo com destino a Teresina-PI,
com uma parada durante a viagem, chegando em horários muito além do
previsto, sem que a empresa tivesse fornecido a devida assistência material.
Com isso,  condenou a  demandada a  indenizar  o  autor  no  importe  de  R$
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5.000,00 (cinco mil  reais),  com correção pelo INPC a partir  da sentença e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Irresignado,  João  Fernandes  de  Araújo
Neto  defende,  em síntese,  que o valor  fixado a  título  de  indenização por
danos morais é insuficiente para desestimular a empresa a repetir o ilícito,
não estando de acordo com os parâmetros considerados para a fixação do
valor. 

Requer, com isso, ao final, o provimento do
recurso, para que seja majorada a quantia arbitrada a título de danos morais,
sugerindo importe não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Igualmente  inconformada,  a  VRG  Linhas
Aéreas S/A sustenta, em resumo, por sua vez, a ocorrência de fortuito em
razão das condições meteorológicas desfavoráveis no dia da viagem,  tendo
primado  pela  segurança  do  passageiro.  Assevera  que  prestou  toda  a
assistência ao passageiro, tendo lhe informado todos os procedimentos.

Narra  a  ausência  de  nexo  causal  e  a
impossibilidade  de  caracterização  de  danos,  também  em  razão  de
disponibilizar embargue em próximo voo e prestar toda assistência necessária
ao passageiro.

Por fim, insurge-se contra o valor fixado a
título de danos morais e contra o termo inicial na aplicação de juros de mora,
pugnando pela incidência a partir da data do julgamento da sentença. 

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões  ao  primeiro  recurso,  às  fls.
177/189; e, ao segundo, às fls. 174/176.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresentou parecer às fls. 195/199, opinando pelo prosseguimento do
feito sem intervenção ministerial.

É o relatório.
 
V O T O:

Conheço  dos  recursos,  eis  que  próprios,
tempestivos e regularmente processados, com recolhimento de preparo no
segundo apelo à fl. 156.
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Compulsando  os  autos  verifica-se  que  o
autor ajuizou a presente ação requerendo indenização por danos morais em
virtude do atraso de seu voo, por força do mau tempo na data da viagem, não
tendo a companhia aérea prestado a devida assistência ao passageiro, que
suportou  “maratona”  (“sic”)  de  mais  de  19  horas  transitando  em aviões  e
aeroportos.

Emerge do feito que o promovente comprou
passagem de avião com partida em Bayeux-PB e destino Teresina-PI no dia
14.04.2013, com conexão em Brasília-DF.

Ocorre  que,  devido  ao  mau  tempo,  teve
parada em Goiânia-GO, após horas de espera. Desta feita, o autor ainda teve
que se deslocar até o aeroporto de Congonhas, São Paulo-SP, para então
seguir para o seu destino, com parada em Brasília-DF.

O  douto  magistrado  de  primeiro  grau
condenou a empresa no pagamento dos danos morias, vez que reconheceu a
ausência de prestação de serviço adequado, confortável e eficaz.

Sobre  a  matéria,  não  restam  dúvidas  de
que o fornecimento de transporte em geral é atividade abrangida pelo Código
de Proteção e Defesa do Consumidor. 

No caso “sub judice”, a empresa ré presta
serviços  de  transporte  aéreo  aos  seus  passageiros;  também  estando
regulamentada  a  matéria  no  Código  Civil,  que  disciplina  a  questão  do
transporte de pessoas, nos seus arts. 734 e seguintes.

Nos contratos de transporte aéreo,  é fácil
visualizar a relação de consumo, pois se tem de um lado o consumidor, a
prestação  de  um  serviço  mediante  remuneração,  e,  no  outro  extremo,  o
fornecedor,  empresa  aérea,  devendo  o  contrato  contemplar  a  obrigação
assumida, sob pena do transportador responder quanto aos danos causados
a seus consumidores, salvo motivo de força maior.

Conforme  relatado  nos  autos,  o  voo  do
autor estava programado para sair às 04h50min e tinha previsão de chegada
de 12h30min. 

Ocorre  que  o  autor  teve  de  suportar  por
cerca  de  19  horas  até  chegar  ao  destino  em  aeronaves  e  aeroportos,
encaminhando-se por conta própria, dentro das dependências do aeroporto,
com o objetivo de seguir viagem, através de transporte por ele contratado.
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Apesar de a empresa aérea ter justificado o
cancelamento do voo por fatos alheios à sua vontade, decorrentes de força
maior,  verifica-se  que  não  impugnou  devidamente  os  fatos  narrados  pelo
demandante, no que se refere às horas de espera no aeroporto sem amparo.

Diante disso, através dos fatos relatados, é
forçoso  concluir  que  a  empresa  aérea  não  prestou  a  devida  assistência
material  ao seu passageiro,  tais como alimentação adequada, transporte e
informações, deixando-o totalmente desnorteado, sem saber o que fazer ou
que  providência  tomar,  configurado  a  falha  na  prestação  do  contrato  de
serviço de transporte aéreo, em desacordo com os arts. 14 e 22 do CDC.

Neste caso, a responsabilidade não decorre
diretamente do próprio atraso no voo, mas da falta de assistência da empresa
aérea em não prestar assistência ao autor, para que fossem amenizados os
transtornos sofridos, os quais poderiam ser evitados. 

Destarte,  restou  configurada  a
responsabilidade civil da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do CDC,
já que diante da crise instalada, não prestou a assistência esperada ao autor,
devendo, portanto, responder pela falha na prestação de seu serviço. 

Quanto ao montante a ser arbitrado a título
de danos morais, observa-se que esta matéria é comum aos dois apelos.

É certo que o problema da quantificação do
valor  econômico  a  ser  reposto  ao  ofendido  em ações  de  indenização por
danos morais tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não
havendo pacificação a respeito.

Entretanto,  é  absolutamente  certo  que  as
indenizações não podem, de um lado, ter o escopo de enriquecer uma das
partes e, de outro, empobrecer a outra; mas, ter sempre em mente o objetivo
de servir de advertência para que tais erros não venham a ser novamente
praticados.

Tratando-se da questão da fixação do valor
indenizatório,  ensina-nos o ilustre Prof.  CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA,
que dois são os aspectos a serem observados, ou sejam:

"a) de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não
pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); 
b)  de  outro  lado  proporcionar  a  vítima  uma
compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor
nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém
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uma  engancha  de  reparação  da  afronta  ..."  (In
Instituições de Direito Civil, vol II, Ed. Forense, 16ª ed.,
1998, pág. 242). 

Há  que  se  atentar  para  o  fato  de  que
doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se
dar com prudente arbítrio do juiz, para que não haja enriquecimento à custa
do empobrecimento alheio, como acima mencionado, mas também para que o
valor não seja irrisório.

No  presente  caso,  levando-se  em
consideração que o autor perdeu quase um dia inteiro com o fato, que lhe
causou transtornos e aflição, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra
mais adequado para reparar os danos sofridos pela espera e falta de amparo. 

Quanto aos juros de mora, o fato é que a
sentença  considerou  a  partir  da  citação,  tendo  a  empresa  defendido  sua
aplicação a partir da própria decisão.

No caso, por se tratar de relação contratual,
não  incide  a  Súmula  nº  54  do  STJ,  que  só  se  aplica  em  caso  de
responsabilidade extracontratual. Tem-se do enunciado:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”.

Na  espécie,  o  pedido  de  indenização,
alicerçada  na  responsabilidade  civil,  deu-se  por  ocasião  de  contrato  de
prestação de serviço de transporte aéreo e os danos em decorrência desta
relação contratual.

Portanto, há de se considerar que a falha
na prestação de serviço do contrato pela empresa aérea, formulado entre as
partes, foi a causa da condenação em danos morais.

Por  tal  razão,  conforme  precedentes  do
STJ,  na  hipótese  de  dano moral  decorrente  de  uma relação contratual,  a
incidência dos juros de mora conta-se a partir da citação, conforme ementa
abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  RELAÇÃO
CONTRATUAL.  JUROS  MORATÓRIOS  TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO.
1.  Há responsabilidade contratual  nos casos em que o
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dever  jurídico  violado  tenha  origem  em  contrato  ou
negócio jurídico firmado pelo indivíduo.
2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros
moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219 do
CPC  e  artigo  405  do  Código  Civil),  e  a  correção
monetária  pertinente  ao  valor  dos  danos  morais,  a
partir de sua fixação.
3.  Agravo  regimental  provido  para,  reconsiderando
decisão anterior, conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
(AgRg  no  REsp  1229864/MG,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
24/05/2011, DJe 01/06/2011)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO  DE SENTENÇA.  VIOLAÇÃO  AO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  ALEGADO  ERRO  DE
CÁLCULO. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS.
1.   As  questões trazidas à discussão foram dirimidas,
pelo Tribunal de  origem,  de  forma  suficientemente
ampla,  fundamentada  e sem omissões,  o  que afasta a
alegada  violação  ao  art.  535  do  Código  de  Processo
Civil.
2.   "É   entendimento   assente  desta  Corte  que  a
repetição  é conseqüência  lógica  do  reconhecimento
judicial  da  ilegalidade  de  cláusulas   contratuais
abusivas  e  do  acolhimento  do  pedido  de restituição
do que foi  pago a mais,  em atenção ao princípio que
veda o  enriquecimento  sem  causa, prescindindo, pois,
da prova do erro, prevista no art. 965 do Código Civil."
(AgRg   no   REsp   557.301/RS,  Rel.  Ministro  JORGE
SCARTEZZINI,  QUARTA  TURMA,  DJ  22/8/2005  p.
283).
3.  A  tese  defendida  no  recurso  especial  demanda  o
reexame  do  conjunto   fático   e  probatório  dos  autos,
vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
4.  "O  termo a quo dos juros moratórios se dá com a
citação, quando se tratar de relação contratual." (EDcl
no  AgRg  nos  EDcl  nos EDcl no Ag 520.979/MG, Rel.
Ministro PAULO FURTADO, TERCEIRA TURMA, DJe
9/4/2010).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1300894/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
10/03/2016, DJe 16/03/2016)

Ante  o  exposto,  dou  provimento  à
primeira apelação e nego provimento à segunda, apenas para majorar o
valor indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil
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reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais),  mantendo-se a sentença em seus
demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 30 de agosto de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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