
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0005051-24.2014.815.2001 — 1ª Vara Cível da Capital
Relator :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Mateus Carvalho Dantas
Advogado : Fernando Augusto Medeiros da Silva Jr (OAB/PB 19.597).
Apelado : VRG Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Advogado :  Marcio  Vinícius  Costa  Pereira  (OAB/RJ  84.367)  e  Thiago
Cartaxo Patriota (OAB/PB 12.513).

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS — ATRASO NO VOO
EM TRINTA MINUTOS — RELAÇÃO DE CONSUMO —
RESPONSABILIDADE OBJETIVA — INEXISTÊNCIA DE
DESCASO COM O CONSUMIDOR — ATRASO ÍNFIMO
QUE GERA MEROS DISSABORES — DANOS MORAIS
NÃO  CONFIGURADOS  —  IMPROCEDÊNCIA  —
IRRESIGNAÇÃO — PASSAGEIRO QUE, COM RECEIO
DE PERDA DE CONEXÕES NÃO EMBARCA — CULPA
EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  DEMONSTRADA  —
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA —
AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR  —
DESPROVIMENTO DO APELO.

— No caso dos autos, percebe-se que a culpa pelos transtornos
ocorridos decorreu exclusivamente da vítima, não havendo falha
na prestação de serviço, pois uma atraso de trinta minutos não
teria o condão inviabilizar a chegada do autor em seu destino
final, no horário previsto ou implicaria necessariamente na perda
de conexões, pois é possível, inclusive, que este atraso ocorrido
em terra fosse compensado no ar, durante a viagem. No caso dos
autos,  percebe-se  que  o  autor,  por  conta  própria  e  de  forma
precipitada,  preferiu não embarcar  e sua atitude gerou todo o
transtorno informado, cuidando a hipótese de culpa exclusiva da
vítima.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Mateus  Carvalho
Dantas, contra sentença de fls. 92/97, proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Cível da
Capital, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pela apelante
em face da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

A  magistrada,  por  entender  presente  a  excludente  de
responsabilidade  objetiva  do  fornecedor  de  serviços,  qual  seja  culpa  exclusiva  da
vítima, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado com a sentença, o apelante alega que o atraso no
voo implicava na perda das demais conexões e, consequentemente, no horário final de
chegada.  Sendo  assim,  devido  à  falta  de  assistência  da  recorrida  viu-se  obrigado  a
adquirir nova passagem junto à outra empresa aérea, a fim de amenizar os prejuízos
com o atraso da apelada, uma vez que a única opção dada pela GOL teria sido um voo
às 4h da manhã do dia seguinte, quando na passagem original, estaria no destino final às
23:20h do dia 07/11/2013. Requer a reforma da sentença pra julgar procedente o pedido
inicial.

Contrarrazões às fls. 138/142v.

A Douta  Procuradoria,  em  seu  parecer,  fls.  148/149v.,  não
opinou no mérito recursal, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

Voto.

Trata-se  de  ação  indenizatória  em  que  o  autor  pretende  a
reparação pelos danos morais e materiais decorrentes do atraso no voo com destino a
Uberlândia, com conexões em Salvador e Belo Horizonte. 

Informa  o  autor/apelante  que  sua  viagem se  destinava  à  sua
participação  na  maratona  de  programação  da  SBC  (final  Brasileira),  em  que
participariam os 60 melhores times do Brasil. 

Tal  competição  tinha  em sua  programação  para  o  dia  09  de
novembro de 2013, todavia,  no dia anterior haveria ambientalização e uma pequena
maratona de aquecimento.

Assim comprou sua passagem com embarque previsto para o dia
07/11/2013 às 16:30h, saindo da cidade de Campina Grande, com chegada prevista para
às 17:48h em Salvador (primeira conexão). Ato contínuo, seguiria às 18:15h para Belo
Horizonte, onde chegaria às 21:10h, embarcando em seguida, às 22:08h, com destino
final para Uberlândia, cuja chegada era prevista para às 23:20h.



Ocorre que após realizar o check-in, quando já estava na sala de
embarque, anunciaram um atraso de 30 minutos no embarque, em seguida, diferente do
que informa a apelada, o promovente não saiu da sala de embarque voluntariamente, ao
contrário, houve uma chamada pelo sistema de som do aeroporto para que todos os
passageiros do voo  1705,  que fariam conexão para Belo Horizonte, em Salvador,  se
dirigissem à loja da GOL no aeroporto. Chegando lá, o apelante teria sido avisado de
que  devido  ao  atraso,  provavelmente  não  conseguiria  pegar  a  conexão  para  Belo
Horizonte,  inviabilizando  o  voo  para  Uberlândia.  E,  como  opção,  a  empresa  teria
ofertado apenas um voo com embarque previsto para às 4:00h da manhã, frustrando os
planos do recorrente.

Afirma,  que enquanto discutia  com o funcionário da empresa
acerca de sua situação, suas malas foram retiradas da aeronave e o voo seguiu sem que
lhe fosse mais permitido embarcar. 

Desesperado com a situação, dirigiu-se a outra empresa aérea
em busca  de  outras  alternativas,  foi  quando  adquiriu  um bilhete  pela  Azul  Linhas
Aéreas,  com saída de João Pessoa à 01:00h da manhã, chegando em Uberlândia às
11:00h. Afirma que após muita discussão, a apelada lhe cedeu táxi até João Pessoa e
hospedagem em hotel, contudo, não teve tempo suficiente para descansar e, devido ao
transtorno causado pela empresa, chegou além do horário para ambientalização, sendo
assim, competiu com os demais candidatos em condição inferior,  pois encontrava-se
cansado e nervoso com a situação ocorrida.

Requer indenização por danos morais e materiais.

O Juízo de primeiro grau, entendendo presente a excludente de
responsabilidade objetiva de culpa exclusiva da vítima, já que houve apenas um atraso
de trinta minutos e que o autor foi quem causou todo o transtorno que o levou a perder o
voo, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado com a sentença, o apelante alega que o atraso no
voo implicava na perda das demais conexões e, consequentemente, no horário final de
chegada.  Sendo  assim,  devido  à  falta  de  assistência  da  recorrida  viu-se  obrigado  a
adquirir nova passagem junto à outra empresa aérea, a fim de amenizar os prejuízos
com o atraso da apelada. Requer a reforma da sentença pra julgar procedente o pedido
inicial.

Pois bem, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. 

Ora, a responsabilidade da empresa aérea é, repise-se, objetiva,
de acordo com o art. 14 do CDC, respondendo a apelada pela reparação dos danos que
porventura  cause  ao  usuário  por  defeitos  decorrentes  dos  serviços  prestados,
independentemente da existência de culpa.

Todavia,  a  responsabilização  do  transportador  aéreo  pelos
danos causados a passageiros por atraso e perda de voo, ainda que considerada objetiva,
não é infensa às excludentes de responsabilidade civil. 



No caso dos autos, bem entendeu o Juízo  a quo que a culpa
pelos transtornos ocorridos decorreu exclusivamente da vítima, não havendo falha na
prestação de serviço, pois um atraso de trinta minutos não teria o condão de inviabilizar
a  chegada  do  autor  em  seu  destino  final,  no  horário  previsto  ou  implicaria
necessariamente  na  perda  de  conexões,  pois  é  possível,  inclusive,  que  este  atraso
ocorrido em terra fosse compensado no ar, durante a viagem. 

No caso dos autos, percebe-se que o autor, por conta própria e
de  forma  precipitada,  preferiu  não  embarcar  e  sua  atitude  gerou  todo  o  transtorno
informado, cuidando a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Saliente-se  ainda  que,  embora  incontroverso  o  atraso  na
decolagem do avião em 30 minutos, é inconteste que a demora em discussão se deu em
lapso temporal curto, não se mostrando abusivo. 

Ademais, além do atraso na decolagem ter sido ínfimo e dele,
repita-se, não se possa concluir que necessariamente haveria perda de conexões, nota-se
que a apelada tentou minimizar os aborrecimentos sofridos pelo recorrente fornecendo-
lhe táxi até João Pessoa e hospedagem, mesmo quando o autor voluntariamente adquiriu
nova passagem aérea em outra companhia aérea.

Ora,  nos  termos  da  Resolução  n.  141/2010 da  ANAC,  a
companhia aérea tem o dever de prestar assistência aos seus clientes somente quando o
atraso supera  quatro horas,  paradigma que vem sendo adotado pela jurisprudência,
exceto em situações excepcionais de flagrante má prestação de serviço e de desídia da
empresa, o que não é a hipótese.

Eis precedentes nessa linha de raciocínio: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING PRATICADO PELA COMPANHIA AÉREA AZUL.
REALOCAÇÃO EM VOO DA COMPANHIA AÉREA GOL. ATRASO
DO  VOO  EM  38  MINUTOS.  TEMPO  ÍNFIMO.  AUSÊNCIA  DE
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PELA  GOL.
CONDENAÇÃO EM  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  APENAS  A
COMPANHIA  AZUL.  SENTENÇA  REFORMADA  EM  PARTE.
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  (Processo  nº  0002467-
10.2015.8.16.0129/0, 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção dos
Juizados  Especiais/PR,  Rel.  James  Hamilton  de  Oliveira  Macedo.
unânime, Publ. 06.05.2016).

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MORAIS.  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  AÉREO.  ATRASO  DE
VÔO  PELO  TEMPO  DE  2  HORAS.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  INEXISTÊNCIA DE  DESCASO
COM  O  CONSUMIDOR.  ATRASO  ÍNFIMO  QUE  GERA MEROS
DISSABORES.  DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.
SENTENÇA  ESCORREITA.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  (TJPR  -  2ª  Turma  Recursal  -  0019746-
05.2011.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fabiana Silveira Karam - - J.
02.07.2012) 



DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INFERIOR A TRÊS HORAS.
PRETENSÃO  AUTORAL  DE  RESTITUIÇÃO  DO  VALOR  DA
PASSAGEM. ALÉM DE UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NO PERÍODO
DO ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR
PAGO UMA VEZ QUE O SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO FOI
PRESTADO.  ATRASO  INFERIOR  A  4  (QUATRO)  HORAS.
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  NA  ESTEIRA  DO  ARTIGO  3º  DA
RESOLUÇÃO  ANAC  Nº  141/2010.  MERO  ABORRECIMENTO.
APLICAÇÃO  DA SÚMULA 75  DESTE  TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPROVIMENTO  AO  RECURSO.  (TJRJ,  APL
01878438120158190001,  VIGÉSIMA TERCEIRA  CÂMARA CÍVEL
CONSUMIDOR,  Relator  ANTÔNIO  CARLOS  ARRABIDA  PAES,
Publicação 06/12/2016, Julgamento 30/11/2016).

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO EM VOO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO HORAS -
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA
DE  TRANSPORTE  AÉREO  MEROS  ABORRECIMENTOS
CAUSADOS AO SEU PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA
MANTIDA. Ao atraso de menos de 4 (quatro) horas em voo ao qual
iria embarcar o passageiro autor deste feito, não é capaz de causar
dano de natureza moral em face deste último, haja vista tal lapso de
tempo  ser  tolerável  a  lume  do  artigo  3º  da  Resolução  nº  141  da
Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  (ANAC),  razão  pela  qual  a
manutenção  da  sentença  monocrática  que  julgou  improcedente  o
pedido  indenizatório  feito  neste  sentido  é  medida  que  se  impõe.
(TJMG,  AC  10520120034191001,  13ª  AP  n.  0046377-
95.2013.815.2001
CÂMARA CÍVEL, Relator Rogério Medeiros, Julgamento 12/05/2016,
Publicação 20/05/2016)

Destaco  julgado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  mesmo
sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE  AÉREO  NACIONAL.  ATRASO  DE  VOO.  DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL IMPROVIDO.  1.  Esta  Corte  possui
entendimento  de  não  ser  qualquer  inadimplemento  contratual
ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em
voo,  em  regra,  se  o  consumidor  foi  submetido  à  situação
constrangedora ou humilhante. 2. No caso, como se vê das premissas
traçadas  pelo  acórdão  impugnado,  não  ficaram  comprovados  os
transtornos  de  ordem moral  à  recorrente,  a  fim de  caracterizar  o
dever de indenizar. 3. Desse modo, a inversão de entendimento, para
fins  de  se  acolher  a  tese  lançada  pela  agravante,  importa,
inexoravelmente,  no  revolvimento  do  acervo  fático-probatório  dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
Superior.  4.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  nº
764.125/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos 15/12/2015, DJe de 3/2/2016).



Assim,  o  atraso em  voo aéreo,  por  conexão,  pelo tempo de
minutos e inferior a 1 Hora, não tem o condão de gerar situação de prática de ilícito,
ressoando mera ocorrência de aborrecimento, sem o condão de atingir a esfera moral,
mormente  quando  a  empresa  aérea  oferece  aparato  necessário  de  espera  para  o
embarque no próximo voo. 

Ademais, cabia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC/2015, o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.

 Caberia,  portanto,  à  parte  autora  comprovar  que  devido  ao
atraso no voo, perdeu suas conexões e deixou de cumprir com seus compromissos, e que
houve desídia por parte da empresa em tentar  minimizar seu sofrimento,  o que não
ocorreu nos autos, havendo, inclusive, elementos de prova em sentido contrário.

Pelo  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides. (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo
Dr. Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz convocado para substituir  o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

  João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Mateus  Carvalho
Dantas, contra sentença de fls. 92/97, proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Cível da
Capital, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pela apelante
em face da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

A  magistrada,  por  entender  presente  a  excludente  de
responsabilidade  objetiva  do  fornecedor  de  serviços,  qual  seja  culpa  exclusiva  da
vítima, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado com a sentença, o apelante alega que o atraso no
voo implicava na perda das demais conexões e, consequentemente, no horário final de
chegada.  Sendo  assim,  devido  à  falta  de  assistência  da  recorrida  viu-se  obrigado  a
adquirir nova passagem junto à outra empresa aérea, a fim de amenizar os prejuízos
com o atraso da apelada, uma vez que a única opção dada pela GOL teria sido um voo
às 4h da manhã do dia seguinte, quando na passagem original, estaria no destino final às
23:20h do dia 07/11/2013. Requer a reforma da sentença pra julgar procedente o pedido
inicial.

Contrarrazões às fls. 138/142v.

A Douta  Procuradoria,  em  seu  parecer,  fls.  148/149v.,  não
opinou no mérito recursal, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

  João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator


