
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010108-57.2013.815.2001.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelantes : Maria Julia Alves Ribeiro e João Ricardo Alves Ribeiro, 

  representados por sua genitora Daniela Ferreira Alves Ribeiro.
Advogado : Roberto Dimas Campos Júnior (OAB/PB nº 17.594).
Apelado : Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Advogado : Paulo Guilherme de Mendonça Lopes (OAB/SP nº 98.709).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  CONTRATO  DE
TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  ATRASO  DE  VOO  POR
MANUTENÇÃO  NÃO  PROGRAMADA  DE
AERONAVE.  CASO  FORTUITO  INTERNO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

 A relação contratual estabelecida entre as partes
se configura típica relação de consumo, aplicando-
se,  por  conseguinte,  a  responsabilidade  civil
objetiva,  configurada  independentemente  da
existência  de  culpa  do  agente,  a  teor  do  que
prescreve o art. 14 do Código Consumerista.

-  A  manutenção  da  aeronave,  ainda  que
emergencial,  é  uma situação previsível  dentro  da
dinâmica das operações de uma companhia aérea,
razão  pela  qual  não  tem  o  condão  de  afastar  a
responsabilidade da empresa aérea.

-  “O  dano  moral  decorrente  de  atraso  de  voo
prescinde  de  prova  e  a  responsabilidade  de  seu
causador  opera-se  in  re  ipsa  em  virtude  do
desconforto,  da  aflição  e  dos  transtornos
suportados  pelo  passageiro.” (EDcl  no  REsp
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1280372/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  DJe
31/03/2015).

-  O  valor  indenizatório  deve  ser  arbitrado  com
base  nas  circunstâncias  fáticas,  na  gravidade
objetiva do dano e no seu efeito lesivo. Ademais,
deve observar os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade,  sem  implicar  enriquecimento  sem
causa do beneficiário. Por fim, atender ao objetivo
de inibir o ofensor da prática de condutas futuras
semelhantes.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  Julia
Alves  Ribeiro  e  João  Ricardo  Alves  Ribeiro,  representados  por  sua
genitora Daniela Ferreira Alves Ribeiro. contra sentença proferida pela
Juíza de Direito  da 5ª  Vara Cível  da Comarca da Capital,  nos  autos da
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S/A.

Na exordial, relataram os promoventes que seus pais adquiriram
bilhetes aéreos de ida e volta no trecho João Pessoa/PB – São Paulo/SP –
Ribeirão Preto/SP e Ribeirão Preto/SP – Campinas/SP – João Pessoa/PB.

Aduziram que, no trecho da ida tudo transcorreu normalmente,
contudo, na data prevista para a volta (25/07/2012), ao chegarem no aeroporto
de Ribeirão Preto/SP e apresentarem-se para o embarque no voo que sairia às
19:53h para Campinas/SP, de onde sairiam por meio de conexão às 22:00h
com destino a João Pessoa/PB e com previsão de chegada às 01:12h, foram
informados que o avião estava atrasado, depois de mais de 3 horas de espera. 

Alegaram  que  foram  informados  que  teriam  que  ir  a  Belo
Horizonte/MG,  já  que  o  próximo  voo  demoraria  bastante  e  pelo  fato  não
possuir hotéis disponíveis em Campinas e Ribeirão Preto/SP.

Destacaram  que  saíram  de  Ribeirão  Preto/SP  às  22:00h  e
chegaram  em  Bello  Horizonte  às  23:30h,  porém,  mesmo  sabendo  que  os
autores eram menores, sendo um com 5 anos e outro com 10 meses de idade à
época, somente foram acomodados num hotel às 01:00h da manhã, ou seja,
cinco horas depois do que seria o embarque, caso tudo tivesse transcorrido
normalmente.

Afirmaram que, por volta das 05:00h da manhã, a companhia
aérea disponibilizou uma van para pegá-los no hotel com destino ao aeroporto
para  pegarem  o  voo  com  destino  ao  Rio  de  Janeiro  às  06:42h.  Ainda
enfatizaram que o voo com destino a João Pessoa saiu às 11;40h e chegou na
capital paraibana às 14:40, ou seja, após 13 horas de atraso para o previsto.
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Diante de tais fatos, requereram indenização por danos morais.

Devidamente  citada,  a  parte  promovida  apresentou  peça
contestatória (fls. 43/64), alegando a não prevalência do CDC e do Código
Civil  sobre  o  Código  Brasileiro  de  Aeronáutica.  Também  defendeu  a
inexistência de ato ilícito, eis que a aeronave apresentou problemas técnicos e
necessitou de manutenção não programada, conforme relatório de ocorrência
técnica acostado aos autos.

Destacou a excludente de ilicitude, notadamente a força maior,
bem como asseverou a  inexistência  de  danos  morais.  Por  fim,  ressaltou  a
impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Réplica impugnatória (fls. 85/87).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram (fls. 134).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, a magistrada de
primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, cuja ementa restou assim
redigida:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS.
TRANSPORTE  AÉREO  NACIONAL.  ATRASO  DE
VOO.  13  HORAS  APÓS  DO  PREVISTO.
HOSPEDAGEM E ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA
COMPANHIA.  OCORRÊNCIA  DE  CASO
FORTUITO EXTERNO. PROBLEMAS TÉCNICOS.
COMPROVAÇÃO.  EXCLUSÃO  DA
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA
PROMOVIDA.  AUSÊNCIA  DE  LIAME  CAUSAL.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  INICIAL.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  487,  I  DO  NCPC  C/C
ART.  14  DO  CDC.  EXTINÇÃO DO  FEITO  COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- Rompido o nexo de causalidade, cessa o dever de
indenização consoante art.  14 do CDC, segundo o
qual, a responsabilidade objetiva do fornecedor do
serviço  pode  ser  excluída  se  comprovada  à
ocorrência de força maior ou fortuito externo”.

Inconformados,  os  promoventes  interpuseram  Recurso
Apelatório (fls.  147/159),  relatando os  mesmos fatos  da  exordial.  Também
alegam que a espera de duas crianças por 13 horas de atraso de voo não é mero
aborrecimento. 

Destacam que a falha técnica não foi comprovado pela empresa
recorrida, ressaltando que houve culpa exclusiva por negligência. Defende os
danos morais suportados, tendo em vista os transtornos sofridos com o atraso
do voo por mais de 13 horas, requerendo, ao final, o provimento do recurso
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com a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização no valor de
R$ 50.000,00.

Contrarrazões apresentadas (fls. 164/174).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 193/197).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais de
sua admissibilidade.

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste
em perquirir a responsabilidade civil da empresa aérea pelo atraso de voo por
13 horas, com a mudança de trecho.

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Nesse sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“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.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
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reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
(…)
§3º  O  fornecedor  do  serviço  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Acerca  da  responsabilidade  objetiva  da  companhia  aérea  no
caso de atraso de voo, vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL  E  CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS.  FALHA DO
SERVIÇO.  ATRASO EM VOO.  REPARAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  RECONHECIDA  A  PARTIR  DOS
ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. QUANTUM.
RAZOABILIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.  1.  O  entendimento  pacificado  no
Superior  Tribunal  de  Justiça  é  de  que  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória
ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que se evidencia no presente caso.
2. No caso, a indenização fixada, a título de danos
morais,  no  valor  de  R$  10.000,00,  atende  os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando o indesejado enriquecimento sem causa do
autor da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o
caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto
da  responsabilidade  civil,  notadamente  diante  das
peculiaridades do caso,  tais  como o fato de que a
empresa,  sem  nenhuma  justificativa,  obrigou  "os
passageiros  a  permanecerem  dentro  da  aeronave
após  o  pouso  por  cerca  de  quatro  horas,
principalmente no caso dos autores, que levavam um
bebê  de  9  nove  meses".  3.  Agravo regimental  não
provido. (STJ/AgRg  no  AREsp  742.860/RJ,  Rel.
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 01/09/2015, DJe 24/09/2015).

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA  AÉREA.  CONTRATO  DE
TRANSPORTE.  OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA. DANOS
MORAIS.  ATRASO  DE  VOO.  SUPERIOR  A
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QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO.
PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO.  CAOS  AÉREO.  FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de
ação  por  danos  morais  proposta  por  consumidor
desamparado pela companhia aérea transportadora
que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu
o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias
em  aeroporto,  no  qual  ficou  sem  assistência  ou
informação quanto às razões do atraso durante toda
a  noite.  2.  O  contrato  de  transporte  consiste  em
obrigação  de  resultado,  configurando  o  atraso
manifesta prestação inadequada. 3.  A postergação
da viagem superior a quatro horas constitui falha no
serviço  de  transporte  aéreo  contratado  e  gera  o
direito à devida assistência material e informacional
ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de
atraso  de  voo  prescinde  de  prova  e  a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa
em  virtude  do  desconforto,  da  aflição  e  dos
transtornos  suportados  pelo  passageiro.  5.  Em
virtude  das  especificidades  fáticas  da  demanda,
afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).  6.  Recurso  especial  provido."  (STJ/REsp
1280372⁄SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em
07⁄10⁄2014, DJe 10⁄10⁄2014). (grifo nosso).

Por outro lado, a responsabilidade da companhia aérea somente
pode ser elidida por  culpa exclusiva  do consumidor,  fato de terceiro,  caso
fortuito ou força maior.

Mais especificamente no caso de atraso de voo, o art.  3º, da
Resolução  nº  141/2010,  da  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  –  ANAC,
estabelece que, em caso de atraso no aeroporto de partida por mais de quatro
horas, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro:
a)  a  reacomodação  em  voo  próprio  ou  de  terceiro  que  ofereça  serviço
equivalente  para  o  mesmo  destino,  na  primeira  oportunidade  ou  b)  o
reembolso  do  valor  integral  pago pelo  bilhete  de  passagem não  utilizado,
incluídas as tarifas. Confira-se:

“Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida
por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá
oferecer as seguintes alternativas ao passageiro:

I – a reacomodação:
a)  em voo próprio que ofereça serviço equivalente
para o mesmo destino, na primeira oportunidade;
b) em voo próprio a ser realizado em data e horário
de conveniência do passageiro;
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II – o reembolso do valor integral pago pelo bilhete
de passagem não utilizado, incluídas as tarifas”.

Além  disso,  o  art.  14,  da  mesma  Resolução,  dispõe  que  o
transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o
direito  a  receber  assistência  material,  consistente  em  satisfazer  as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível
com a estimativa do tempo de espera, a qual, caso seja superior a 4 horas,
deve  compreender  acomodação  em  local  adequado,  translado  e,  quando
necessário, serviço de hospedagem. Vejamos:

“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”.

Na hipótese  em testilha,  infere-se que  os  autores  adquiriram
bilhete  aéreo  de  ida e  volta  com destino a  Ribeirão  Preto,  cujo trecho de
retorno era Ribeirão Preto/SP – Campinas/SP – João Pessoa/PB, com saída
programada para 19:53h, conexão às 22:00h e chegada na capital paraibana às
01:12h. Ocorre que não conseguiram embarcar em Ribeirão Preto no voo AD
4309  (fls.  23),  em  virtude  de  alegada  falha  técnica  na  aeronave,  mais
notadamente vazamento de óleo no motor, conforme relatório de ocorrência
técnica da companhia aérea (fls. 81).

Diante disso, os autores/recorrentes tiveram que seguir viagem
em outra aeronave e com trecho diverso, sendo transferidos para um voo com
destino a Belo Horizonte/MG e saída às 21:25h (fls. 21). Ao chegarem na
Capital Mineira, foram acomodados num hotel e, ao amanhecer o dia,  por
volta das 05:00h, foram transportados até o aeroporto para pegar o voo com
destino ao Rio de Janeiro/RJ às 06:42h (fls. 21), onde fizeram uma conexão e
saíram  com  destino  a  João  Pessoa  às  11:40h  e  chegaram,  finalmente,  às
14:40h (fls. 22), ou seja, com 13 horas de atraso para o horário inicialmente
previsto.
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Pela narração dos fatos e dos documentos acostados aos autos,
verifica-se que, realmente, houve uma manutenção técnica não programada na
aeronave  em  decorrência  de  vazamento  de  óleo  no  motor,  fato  este  que
ocasionou o atraso do voo, sendo, na verdade, caso fortuito interno.

Ora,  ainda  que  tenha  ocorrido  necessidade  de  manutenção,
mesmo  que  emergencial,  trata-se  de  uma  situação  previsível  dentro  da
dinâmica das operações de uma companhia aérea, razão pela qual não tem o
condão de afastar a responsabilidade da recorrida.

Outrossim, destaque-se que o fato da empresa aérea, diante do
atraso do voo por mais de 4 horas, ter disponibilizado hospedagem na cidade
de Belo Horizonte e o translado do hotel até o aeroporto, também não exime
da responsabilidade,  visto  que  prestou a  assistência  mínima imposta  pelos
normativos  supracitados,  tendo,  na  verdade,  amenizado  os  transtornos
sofridos.

Desse  modo,  resta  indene  de  dúvida  que  se  encontra
devidamente evidenciada  a  conduta antijurídica  da companhia aérea  e,  por
conseguinte, configurado o dever de indenizar, tendo em vista que o atraso de
cerca de 13 horas na chegada ao destino caracteriza má prestação do serviço.

Na verdade, o fornecimento de translado e hospedagem apenas
amenizaram as consequências da violação ao direito do consumidor, não tendo
o condão, portanto, de exculpar a prestadora de serviço.

Com  efeito,  é  notório o  abalo  emocional  sofrido  pelos
consumidores, os quais são menores de idade e, na época, dos fatos, um tinha
5  anos  de  idade  e  outro  apenas  10  meses  de  vida,  e  tiveram  o  trecho
modificado, com um atraso de 13 horas na viagem.

Acerca do reconhecimento de indenização por danos morais no
caso de atraso ou cancelamento de voo, trago à baila precedentes desta Corte
de Justiça:

“APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  CONSUMIDOR.  CANCELAMENTO
DE  VOO.  FALHA  NO  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA  DE  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE.  RISCO  DA  ATIVIDADE.
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  OCORRÊNCIA.
VALOR  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  RAZOÁVEL
LEVANDO  EM  CONSIDERAÇÃO  O  CARÁTER
PEDAGÓGICO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS
ENVOLVIDOS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DOS
DANOS  MATERIAIS  A  PARTIR  DO  EFETIVO
PREJUÍZO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.
- O Código de Defesa do Consumidor estabelece a
responsabilidade  objetiva  do  fornecedor  pela
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prestação do serviço de forma defeituosa, bastando
para o consumidor comprovar o dano e o nexo de
causalidade. Tal responsabilidade funda-se na teoria
do risco da atividade (risco criado ou risco objetivo),
o  qual  se  justifica  em  razão  do  próprio  tipo  de
relação que o CDC tutela. - A responsabilidade da
companhia aérea, em razão de atraso/cancelamento
de  voos,  funda-se  na  teoria  do  risco  da  atividade
(risco criado ou risco objetivo), o qual se justifica em
razão do próprio tipo de relação que o CDC tutela.
Desse  modo,  problemas  climáticos,  bem  como  os
técnicos,  encontram-se  dentro  do  campo  da
previsibilidade e são inerentes ao serviço prestado,
isto  é,  estão  englobados  na  ideia  de  risco  da
atividade, caracterizando-se como fortuito interno, o
que  não  afasta  a  responsabilidade,  sob  pena  de
privação  dos  lucros  e  socialização  dos  prejuízos,
notadamente quando a empresa aérea sequer prestou
as informações suficientes e adequadas.
-  O  dano  moral  decorrente  de  atraso  de  voo
prescinde  prova,  sendo que  a  responsabilidade  de
seu  causador  opera-se  in  re  ipsa,  por  força  do
simples  fato  da  sua  violação  em  virtude  do
desconforte, da aflição e dos transtornos suportados
pelo passageiro.
-  Caracterizado o dano moral,  há de  ser fixada a
indenização em valor consentâneo com a gravidade
da  lesão,  observadas  posição  familiar,  cultural,
política, social e econômico-financeira do ofendido e
as  condições  econômicas  e  o  grau  de  culpa  do
lesante, de modo que com a indenização se consiga
trazer  satisfação  para  o  ofendido,  sem  configurar
enriquecimento  sem  causa,  e,  ainda,  uma  sanção
para  o  ofensor.  Observadas  tais  diretrizes  pelo
Magistrado, mantido deve ser o quantum.”  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00044383820138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em
26-01-2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS. PERDA DE
VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. CINZAS NO
AR DECORRENTES DE ERUPÇÃO VULCÂNICA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM.  VALOR  FIXADO
PELO  MAGISTRADO  DE  ACORDO  COM  OS
CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  SENTENÇA
IRRETOCÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO. -
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"O  transportador  é  responsável  pelo  dano
ocasionado  por  atrasos  no  transporte  aéreo  de
passageiros,  bagagem  ou  carga.  Não  obstante,  o
transportador  não  será  responsável  pelo  dano
ocasionado  por  atraso  se  prova  que  ele  e  seus
prepostos  adotaram  todas  as  medidas  que  eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes  foi  impossível,  a  um  e  a  outros,  adotar  tais
medidas."  -  Caberia  à  empresa-ré,  ora,  apelante,
comprovar  o  caso  de  força  maior,  na  hipótese,  a
erupção do vulcão Chaitén, no Chile. A prova sobre
esse fenômeno da natureza é praticamente inexistente
e, de acordo com a contestação, seria comprovada
por um anúncio de jornal, prova imprestável a esse
desiderato. - A Promovida assume uma obrigação de
resultado, responsabilizando-se pelo transporte dos
passageiros, com proteção à saúde e a integridade
física  destes,  além  da  observância  dos  horários
previamente estabelecidos. - Não há que se falar em
redução do valor arbitrado a título de danos morais,
se  o  mesmo  foi  cominado  de  modo  ponderado.”
(TJPB-ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00285720820088152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em
01-09-2015). 

“CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA
NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA
AÉREA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC -
NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DO NEXO DE
CAUSALIDADE  -  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS  -  DEVER  DE  INDENIZAR  -
SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  -
ARBITRAMENTO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO DE EQUIDADE DO
JUIZ - IRRESIGNAÇÃO - PEDIDO DE EXCLUSÃO
OU,  SUCESSIVAMENTE,  DE  REDUÇÃO  DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO -
MONTANTE REPARATÓRIO FIXADO NA ORIGEM
EM VALOR QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO -
VALOR  ARBITRADO  EM  OBSERVÂNCIA  AOS
POSTULADOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  -  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  -  DESPROVIMENTO  DO  APELO.-
Segundo art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa,
pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou
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inadequadas sobre sua fruição e riscos".- O quantum
compensatório  arbitrado  deve  traduzir-se  em
montante que, por um lado, sirva de lenitivo ao dano
moral sofrido, sem importar em enriquecimento sem
causa  do  ofendido;  e,  por  outro  lado,  represente
advertência ao ofensor e à sociedade de que não se
aceita  a  conduta  assumida,  ou  a  lesão  dela
proveniente.- O quantum deliberado a título de danos
morais na sentença a quo é proporcional e razoável,
leva  conta  a  extensão  do  dano  e  as  demais
indenizações  já  concedidas  por  este  Tribunal,  não
havendo  razão  para  minoração.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00174215920128150011,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ, j.
em 18-08-2015).  

Assim, evidenciado nos autos o desrespeito e a má prestação do
serviço da companhia aérea,  bem como demonstrado o nexo de causalidade
com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelos recorrentes, merece reparo
a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. 

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório,  tenho que  o  valor  dos  danos morais  deve  ser  arbitrado com
observância ao critério da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado
ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral  desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Nesse contexto, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro
mil  reais)  para  cada  promovente  a  título  de  indenização por  danos  morais
condiz com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito
lesivo.  Observa-se,  outrossim,  os  critérios  de  proporcionalidade  e
razoabilidade,  sem  implicar  em  enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e
atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras
semelhantes.
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Ora,  a  relevância da atitude da demandada e  de  seus efeitos
para a parte ofendida se mostra evidente, consubstanciando a devida e legítima
a fundamentação do quantum arbitrado acima. 

Conclusão

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor total  de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo
INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

No  mais,  condeno  a  parte  recorrida  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios (sucumbenciais e recursais), estes
no montante de 15% sobre o valor da condenação. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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