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-  Afigura-se  descabido  submeter  empresa
de  aviação de grande porte,  que impingiu
infortúnio indevido  ao  passageiro,  a  arcar
com uma indenização em patamar bastante
reduzido, tornando-se meramente simbólica
a sanção.

-  A indenização por  dano moral  deve ser
fixada com prudência, segundo o princípio
da  razoabilidade  e  de  acordo  com  os
critérios apontados pela doutrina, a fim de
que  não  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento sem causa ao ofendido.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
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unânime, prover parcialmente o recurso apelatório, nos termos do voto do
Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação cível,  interposta  por
Michelle  Pamela  Barbosa (fls.  182/191),  contra  sentença  (fls.  174/178)
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que,
nos autos da “ação  de indenização por danos morais”, julgou procedente o
pedido formulado pela ora apelada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Na  sentença  proferida,  a  Magistrada  de
primeiro  grau  entendeu  que  restou  evidenciada  a  falha  na  prestação  de
serviço da companhia aérea diante de seu passageiro durante o atraso de
voo,  reconhecendo,  com isso, a hipótese de dano moral,  fixando, ao final,
indenização no importe de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a autora se insurge contra esta
decisão,  alegando, em síntese,  que o valor indenizatório se revelou módico
para o caso, notadamente se considerados o caráter pedagógico do instituto e
o  porte  econômico  da  empresa  litigante.  Ainda  sugere  a  recorrente  uma
indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
compensar o caso.

Pugna,  por fim,  pelo provimento do apelo,
para seja majorado o referido valor.

 
Contrarrazões  ao  recurso  às  fls.  200/217,

pelo desprovimento do apelo.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 237/238, absteve-se de opinar quanto ao mérito, vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É o relatório.
 
V O T O:

O cerne da controvérsia recursal cinge-se,
unicamente, à questão referente ao valor indenizatório, tendo a Magistrada “a
quo” fixado condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra a
companhia aérea que não prestou devidamente o atendimento à passageira,
em voo que teve chegada  ao destino  conforme contratado  com atraso de
cerca de dez horas da previsão de desembarque.
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Da  leitura  dos  autos,  observa-se  que  a
aeronave  não  pode  aterrizar  na  hora  prevista  em seu  destino,  qual  seja,
Campinas/SP,  tendo  desviado o  voo para  o  aeroporto  localizado  em  Belo
Horizonte/MG,  onde  passou  cerca  de  dez  horas,  sem que  a  empresa  de
aviação fornecesse, entretanto, atendimento adequado, deixando de oferecer,
por exemplo, as devidas refeições durante o período.

Pois bem.

Sobre  o  “quantum”  indenizatório,  a
jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  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
caráter  eminentemente  pedagógico,  essencial  para  balizar  as  condutas
sociais.

A  propósito,  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).

Dessa  forma,  razoável  se  mostra  a
majoração do arbitramento do valor indenizatório pelo dano moral.

Afigura-se,  de  fato,  descabido  submeter
empresa  de  aviação de  grande  porte,  que  impingiu  infortúnio indevido  à
passageira, ao  não  prestar  serviço  adequado  no  caso,  a  arcar  com uma
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indenização em patamar bastante reduzido, tornando-se meramente simbólica
a sanção.

No  caso,  a importância  de  R$  7.000,00
(sete mil reais) melhor atende às circunstâncias dos autos,  às condições da
ofensora, empresa de elevado porte econômico, ao caráter pedagógico e aos
parâmetros de valor que este Tribunal vem fixando,  também não revelando
enriquecimento sem causa para s vítima.

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPANHIA AÉREA -
ATERRISSAGEM EM AEROPORTO LOCALIZADO EM
OUTRA CIDADE E EM PAÍS DIVERSO DO DESTINO
POR  RAZÕES  CLIMÁTICAS  -  TOTAL  FALTA  DE
ASSISTÊNCIA  AO  PASSAGEIRO  -  DANO  MORAL  -
OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO
- NÃO CABIMENTO - MONTANTE ARBITRADO QUE
BEM  ATENDE  AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE,
BEM  COMO  ÀS  PECULIARIDADES  DO  CASO
CONCRETO. - Não cabe reduzir o valor arbitrado para
a  indenização  por  danos  morais  se  atende  ele  aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como  às  peculiaridades  do  caso  concreto.  (TJMG  -
Apelação  Cível  1.0145.12.028793-6/001,  Relator(a):
Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 07/11/2013,  publicação  da  súmula  em  19/11/2013)

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO  RECURSO APELATÓRIO,  para  fixar  indenização  por  dano
moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reformando-se, com isso, a
sentença proferida. Em virtude da dos honorários advocatícios sucumbenciais
já terem sido fixados em 20% sobre o valor da condenação, teto legal para a
condenação (art. 85, § 2º, do CPC), impõe-se manter o percentual.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

   Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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