
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
GABINETE DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0064277-28.2012.815.2001  CAPITAL
RELATOR          : Aluizio Bezerra Filho – Juiz Convocado.
APELANTE       : Felipe Fernandes Viana. 
ADVOGADOS   : João Paulo Soares Nóbrega (OAB/PB nº 12.782) e André Martins 
                             Pereira Neto (OAB/PB nº 16.180). 
APELADA          : TAP – Transporte Aéreos Portugueses S.A.
ADVOGADO     : João Roberto Leitão de Albuquerque Melo (OAB/PB nº 21.918-A).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. DECRETAÇÃO
DA  REVELIA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO  DEVIDA.  APLICAÇÃO  DOS
PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

 Resta  incontroversa,  sobretudo em razão da  revelia,  a
falha  na prestação do serviço,  mediante  remanejamento  do
voo, que acarretou um atraso superior a 06 (seis) horas, o que
faz  surgir  o  dever  da  empresa  aérea  de  responder  pelos
prejuízos  causados  ao  consumidor  pela  sua  conduta
negligente.

- Ao  fixar  o  quantum  da  reparação,  deve-se  levar  em
consideração  o  caráter  satisfativo-punitivo  da  indenização,
de  forma  que o valor  em pecúnia  deverá  proporcionar  ao
ofendido  uma  satisfação  que  seja  capaz  de  amenizar  o
sofrimento  e  a  atribulação  sentida.  Em  contrapartida,
também deve servir como castigo ao ofensor, suficiente para
dissuadi-lo de um novo atentado, observando-se sempre ao
princípio da razoabilidade.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, PROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO
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Trata-se de  Apelação  Cível  interposta  por  Felipe  Fernandes Viana,  em face  da
sentença  de fls.  112/113,  que julgou procedente  o pedido inicial  aviado nos autos  da Ação de
indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da  TAP – Transporte Aéreos Portugueses
S.A.

A petição  exordial  narra  que  o  promovente,  ao  tempo  menor  de  idade,  adquiriu
passagem aérea junto à empresa demandada com destino a Madrid/Espanha, a fim de participar da
Jornada Mundial da Juventude, encontro religioso de âmbito global, que ocorreu de 16 a 21 de
agosto/2011.

Afirma que o grupo havia programado que, após o referido evento, seguiriam viagem
aérea para a cidade de Lisboa/Portugal, no dia 23/08/2011, com saída às 14h50min e chegada às
15h05min,  com o subsequente deslocamento  para a tão sonhada visita  ao Santuário de Fátima,
retornando ao Brasil na manhã do dia 24/08/2011.

Aduz que, ao chegar no aeroporto de Madrid, foi surpreendido com a notícia de que
seu  voo  havia  sido  “cancelado”,  em  razão  de  problemas  na  aeronave,  tendo  ocorrido
remanejamento e embarque apenas às 21h00min, cerca de 07 (sete) horas de atraso, período no qual
a empresa não ofereceu nenhuma assistência. 

A parte promovida apresentou contestação intempestiva, o que motivou a decretação
da sua revelia (fls. 98).

Sobrevindo  a  decisão  terminativa,  a  Magistrada  singular  condenou  a  TAP  –
Transporte Aéreos Portugueses S.A. ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título
de danos morais.

Inconformado,  Felipe  Fernandes  Viana  interpôs  recurso  de  apelação,  buscando a
majoração  do  valor  arbitrado  na  sentença,  argumentando  o  potencial  sofrimento  ao  qual  se
submeteu e ressaltando a elevada condição econômica da empresa requerida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 149/153, opinou pelo desprovimento do
apelo. 

É o relatório.

VOTO

Consoante  relato,  temos  que  o  cerne  objeto  do  presente  recurso  reside
especificamente  no  quantum  indenizatório  a  ser  fixado para  fins  de reparação  extrapatrimonial
concernente ao dano sofrido pelo autor, eis que apenas a parte promovente demonstrou irresignação
recursal.

Ressalto que resta incontroversa, sobretudo em razão da revelia,  a falha na prestação
do serviço, mediante remanejamento do voo, que acarretou um atraso superior a 06 (seis) horas, o
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que faz surgir o dever da empresa aérea de responder pelos prejuízos causados ao consumidor pela
sua conduta negligente.

Assim,  ao  fixar  o  valor da  reparação,  deve-se  levar  em  consideração  o  caráter
satisfativo-punitivo da indenização,  de forma que a quantia  em pecúnia deverá proporcionar ao
ofendido uma satisfação  que  seja  capaz  de  amenizar  o  sofrimento  e  a  atribulação  sentida.  Em
contrapartida, também deve servir como castigo ao ofensor, suficiente para dissuadi-lo de um novo
atentado, observando-se sempre ao princípio da razoabilidade.

Nesta perspectiva, considerando a flagrante má prestação do serviço, que, repita-se,
submeteu o demandante, ao tempo menor de idade, à espera de quase de 07 (sete) horas no saguão
do aeroporto de Madrid/Espanha, ocasionando, conforme alegado, o prejuízo de não ter seguido o
seu roteiro ao Santuário de Fátima, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se
inadequado.

Assim,  aplicando-se  os  princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  entendo
como pertinente a majoração do valor da condenação a título de dano moral ao patamar de R$
4.000,00 (quatro mil reais).

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, no sentido de majorar
a condenação por danos morais ao valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos
da sentença. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR
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