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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  ATRASO  DE  VÔO.  DEMORA
INFERIOR  A  DUAS  HORAS.  PROBLEMA  TÉCNICO.
PASSAGEIRA  QUE  DECIDE  ABANDONAR  A
AERONAVE  POR  TEMER  PELA  SEGURANÇA  DA
VIAGEM.  HOSPEDAGEM E ACOMODAÇÃO  EM VÔO
DE  OUTRA  COMPANHIA  PAGOS  PELA  EMPRESA
ÁEREA.  AUSÊNCIA DE DESÍDIA.  MERO  DISSABOR.
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO.

-  O  tempo  de  espera  inferior  a  duas  horas  não
extrapola  o  razoável,  não  configurando,  por  si  só
dano  moral  passível  de  ressarcimento,  mormente,
quando  a  passageira,  já  dentro  da  aeronave,
abandona o voo por temer que o problema técnico
anunciado  pelo  Comandante  comprometesse  a
segurança da viagem, havendo a companhia aérea,
mesmo  assim,  arcado  com  as  despesas  de
hospedagem e reacomodação da usuária em voo de
outra empresa.

-  Não  há  que  se  falar  em indenização  por  danos
morais quando não se extrai do fato efetivo potencial
danoso à esfera moral da vítima, mas mero dissabor
temporário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER a  Apelação  Cível  interposta  pela
Autora, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.143.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Oceanair  Linhas

Aéreas Ltda. (Avianca), inconformada com a Sentença proferida nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais movida por Maria Ronise da Silva, na

qual a Magistrada da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital julgou procedente o

pedido, condenando a Promovida a pagar à Autora uma indenização de R$

7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante renovou, em suma, os

argumentos  expostos  na  contestação.  Disse  que  o  atraso  ocorrido  durou

apenas cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos, e que após solucionado

o problema técnico, a aeronave decolou e seguiu viagem. Alegou que foi  a

Autora quem decidiu abandonado a aeronave, dando causa a um atraso ainda

maior, mas que mesmo assim providenciou a hospedagem da passageira, bem

como a reacomodação dela, no dia seguinte, em voo de outra companhia. 

Por tais razões, entende que não estão presentes os requisitos

para  a  responsabilização  civil  da  Empresa.  Alternativamente,  pleiteou  a

redução da indenização fixada na sentença. Por fim, aduziu que a correção

monetária deve incidir a partir do arbitramento e que os honorários advocatícios

devem ser minorados (fls. 100/116).

Contrarrazões às fls. 123/127. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento parcial do apelo apenas para corrigir o termo inicial  da correção

monetária (fls. 133/136).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, visando

orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal referente à
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aplicação da regra do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou

Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, é certo que para a configuração do dano moral, em

alguns casos, releva-se a exigência de provas, porque são fatos notórios que

praticamente sempre provocam dor. 

Todavia, não se pode olvidar que o dano moral reserva-se para

os casos mais graves, de maior repercussão, em que ocorra efetiva ofensa à

dignidade do ser humano, situação, no meu entender, inexistente na presente

hipótese,  eis  que  toda  a  situação  narrada  nos  autos  não  gerou  nenhuma

consequência negativa para a Autora a ponto de autorizar a condenação da

Promovida por danos morais.

Nessa senda, em que pesem as alegações da Autora e dos

fundamentos adotados na sentença recorrida, o atraso de vôo referido pela

Autora corresponde a mero dissabor decorrente de viagens aéreas, porquanto

previsível. 

Restou  inconteste  que  o  atraso  não passou de duas  horas,

curto lapso temporal que não se mostra abusivo, porquanto inferior a quatro

(04) horas. 

Ora, conforme a Resolução nº 141/2010 e o art. 230 do Código

Brasileiro  de  Aeronáutica,  a  companhia  aérea  tem  o  dever  de  prestar

assistência  aos seus clientes  somente  quando o atraso supera  quatro  (04)

horas, paradigma que de certa forma vem sendo adotado pela jurisprudência,
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salvo hipóteses excepcionais em que flagrante a má-prestação de serviço e a

desídia da empresa: 

CONSUMIDOR.  TRANSPORTE  AÉREO.  ATRASO  DE
VOO  NÃO  SUPERIOR  A  QUATRO  HORAS.  LIMITE
TEMPORAL  RAZOÁVEL  PREVISTO  PELA  ANAC.
AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. A preliminar de
ilegitimidade passiva da ré Gol resta afastada em razão
de  pertencer  ao  mesmo  grupo  econômico  da  ré  VRG
Linhas Aéreas S.A, já que interligada pela mesma cadeia
de  serviço  prestado.  No  mérito,  é  incontroversa  a
prestação de serviço de transporte aéreo, assim como o
atraso do voo. Da análise da prova dos autos, verifica-se
que o tempo de atraso ocorrido foi inferior ao previsto nas
regras da ANAC,  Resolução n.  141/2010,  e no Código
Brasileiro de Aeronáutica (artigo 230), ou seja, menos de
quatro horas. Nessa senda, o tempo de espera - inferior a
quatro horas - não extrapola o razoável. Inexiste prova de
que a autora tenha suportado danos morais indenizáveis,
uma vez que ausente violação a direito da personalidade.
Por fim,  o pleito de dano material  também não merece
acolhida  ante  a  ausência  de  prova  neste  sentido.
SENTENÇA CONFIRMADA.  RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso  Cível  Nº  71004373395,  Primeira  Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez
Kachny, Julgado em 18/02/2014) 

RESPONSABILIDADE  CIVIL  Configurado  o
inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado
pela transportadora, consistentes no descumprimento dos
horários  previstos,  com  atraso  de  partida  de  voo,
decorrente  de  cancelamento  de  voo  e  remanejamento
para  voo  posterior,  por  período  superior  ao  limite  de
quatro horas e não caracterizada nenhuma excludente de
sua  responsabilidade,  de  rigor,  o  reconhecimento  da
responsabilidade e a condenação da ré transportadora na
obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos
decorrentes  do  ilícito  em  questão.  DANO  MORAL  O
atraso de voo doméstico, por período superior a quatro
horas  constitui,  por  si  só,  fato  gerador  de dano  moral,
porquanto  com  gravidade  suficiente  para  causar
desequilíbrio  do  bem-estar  e  sofrimento  psicológico
relevante.  Recurso  desprovido.  (TJ-SP  -  APL:
01020049720098260003  SP  0102004-
97.2009.8.26.0003,  Relator:  Rebello  Pinho,  Data  de
Julgamento: 01/07/2013,  20ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 05/07/2013)

No mais, tal situação somente ganhou maior repercussão em

face de a Autora, já dentro da aeronave, ter abandonado o vôo por temer que o

problema técnico anunciado pelo Comandante comprometesse a segurança da

viagem, conforme se pode verificar da GAU (Guia de atendimento ao usuário)

(fl.  16).  Mesmo assim,  não  nega  que  teve  as  despesas  com hospedagem
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bancada pela Promovida e que, no dia seguinte, foi  reacomodada em outra

companhia aérea com destino a sua residência em João Pessoa.

“Desistiu de embarcar por motivo de segurança, tendo em
vista que o comandante cancelou o vôo e depois resolveu
novamente  realizar  o  vôo.  A  passageira  informou  que
ficou  sabendo  que  esse  mesmo  vôo  já  tinha  sido
cancelado no dia anterior, ou seja, no dia 14.04.2012. A
passageira  estranhou  a  situação,  saiu  do  vôo  por  se
sentir  insegura.  Em seguida reclamou na Avianca e foi
acomodada no próximo vôo da Gol com destino a João
Pessoa e foi para o Hotel para aguardar o próximo vôo”.

Desse modo, não há que se falar em indenização por danos

morais quando não se extrai do fato efetivo potencial danoso à esfera moral da

vítima, mas mero dissabor temporário

Ademais, cabia à Autora, nos termos do então vigente artigo

333, inciso I, do CPC/1973, o ônus da prova quanto à existência de constitutivo

do seu direito.

Dessa  forma,  ausente  o  dano  e,  via  de  consequência,  a

inexistência  da  relação  de  causalidade,  PROVEJO  a  Apelação  Cível

interposta, para reformando a decisão recorrida, julgar improcedente o pedido.

Inverto  o  ônus  da  sucumbência,  fixando  os  honorários

advocatícios em 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85,

§ 2º, e seus incisos, do CPC, observando, porém, o disposto no art. 12 da Lei

nº 1.060/50, tendo em vista a Autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador José Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além
do Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra Filho  (Juiz

convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos
Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José
Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério
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Público, Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
             Relator
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