
 

 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0812373-28.2015.8.15.2001 

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo] 

AUTOR: MARIA EDUARDA WANDERLEY CABRAL CARVALHO 

REU: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

 
SENTENÇA

 
Vistos etc. 
  
Trata-se de Ação de Indenização por danos morais proposta por MARIA

EDUARDA WANDERLEY CABRAL CARVALHO, representada pela sua genitora FERNANDA
WANDERLEY CABRAL CARVALHO, já devidamente qualificado nos autos, por intermédio de
seu advogado constituído, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A TAP AIR PORTUGAL, também qualificado,
pelos motivos de fato e de direito adiante descritos.  

  
“A autora contratou os serviços da promovida, a fim de realizar uma viagem

partindo de Natal – Rio Grande do Norte, com destino a Munique – Alemanha, com conexão em
Lisboa – Portugal, juntamente com seus pais. A data da viagem, conforme o contrato celebrado
entre as partes ficou estabelecida para 18 de dezembro de 2014. O voo de número TP004, da
empresa promovida, saindo de Natal – RN, com destino a Lisboa – Portugal, onde os autores
embarcariam no voo TP0556, no dia 19 de dezembro de 2014 as 18h10min, conforme se
depreende de documentos acostados aos autos. No dia marcado para a sua partida, a
promovente se dirigiu acompanhada de seus pais ao aeroporto de Natal/RN, antecipadamente,
ao chegarem lá, foram surpreendidos pela súbita informação de que seu voo não partiria no
horário marcado. Os prepostos da demanda, utilizando de justificativas frágeis, limitavam-se a
informar que, o voo não sairia na hora correta e que a Promovente, juntamente com seus pais
teriam que aguardar, mas que não poderiam precisar a hora do novo embarque. Após quarenta
minutos de espera, a autora e seus pais seguiram destino a Lisboa – Portugal onde embarcariam
no voo TP 556 com destino a Munique - Alemanha, pasmem, o atraso do voo com destino a
Portugal, ocasionou grandes transtornos na vida dos promoventes, visto que não chegaram a
tempo de embarcar com destino a Munique – Alemanha. Ao contatar os prepostos da promovida,
os autores foram surpreendidos ao serem informados que só poderiam realocar no voo que
partiria 11 horas após o contratado. Insta salientar que a autora, menor de idade, juntamente com
seus pais, ficou por mais de 11 horas no aeroporto totalmente desassistida pela promovida, visto
que apenas fora oferecido a estes vale almoço no equivalente a 16 (dezesseis) euros e lanche no
valor de 6 (seis) euros. Ora, Excelência, a empresa promovida, sequer, encaminhou os autores
para um hotel no intuito de minimizar o sofrimento a eles ocasionados, prestando assim a devida
assistência. Aliás, é o que preconiza o artigo 14, III, da Resolução 141 de 09 de março de 2010,
da ANAC. É imperioso que se destaque, que os demandantes programaram a sua viagem com
antecedência, reservando hotel e passeios para o período aprazado e que sempre procurou
honrar seus horários. Página 3 de 9 Portanto, ressalta-se o sentimento de dor, humilhação e
revolta da autora, MENOR de IDADE, em virtude do verdadeiro calvário, ocorrendo agressão
moral, considerados os direitos de personalidade, sendo digna a devida compensação, em
decorrência das lesões psicológicas e morais sofridas.  
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Deferimento da gratuidade judiciária. 
  
Regularmente citada, a ré apresentou contestação, alegando o que abaixo

segue: 
“Ab initio, cabe à Ré chamar a atenção deste juízo para sua conduta, esta

que não decorreu de qualquer ato ilícito, mas sim, situações cotidianas. 3 8. Ressalta-se que o
atraso do voo de Natal a Lisboa decorreu de ato unilateral dos órgãos fiscalizadores e
administradores brasileiros, denominados DECEA / Cindacta, o que acabou por acarretar na
perda de sua conexão com destino a Munique. 9. Tal ato é denominado reengenharia do trafego
aéreo, que consiste em reprogramar voos para sanar inconsistências, evitando assim, em regra,
atrasos, cancelamentos, superlotação de aeroportos, engarrafamentos em terra decorrente de
várias aeronaves taxiando ou até mesmo aéreos (famosa manobra de rotação sobre o aeroporto
até obtenção de autorização para aterrissagem), mas, principalmente, colisões. 10. Ou seja, a
conduta tem o único fim de garantir a segurança do voo, ou melhor, do espaço aéreo, em razão
do grande número de voos naquela rota, dirimindo os habituais transtornos decorrentes deste aos
passageiros. 11. Ratifica-se à V.Exa. que as cias. aéreas não tem qualquer ingerência na ação
destes órgãos cujos poderes se estendem, inclusive, aos controladores de voo, devendo seguir
expressamente as ordens dadas por estes, sob pena de pôr em risco vidas. 12. Desta forma, já
resta claro e incontroverso que a atitude da Ré foi decorrente de ordem de comando, equiparado
a um fato do príncipe eis que a execução do contrato como pretendida se tornou legalmente
impossível. 13. Assim, decerto que presente uma excludente de ilicitude a ponto de elidir a
responsabilização da Ré, ou minimamente, de atenuar. 4 14. Note assim que todos os demais
imbróglios narrados originaram-se desta conduta de comando superior, e, não obstante, a Ré,
TAP, procedeu com toda assistência necessária, realocando a parte Autora no próximo voo com
destino a Munique, bem como lhe prestando todo auxílio cabível, inclusive lhe fornecendo
alimentação. 15. Repisa-se Ex.ª, que não foi negada assistência em nenhum momento pela Ré, a
mesma fez tudo dentro do possível para que a parte Autora chegasse o mais brevemente
possível ao seu destino.” 

E continua: 
“Conforme acima relatado todas as situações narradas decorreram

unicamente de ordens da administração pública ao realizar ato de reengenharia de tráfego aéreo.
34. Indubitável que o fato gerador é absolutamente imprevisível e inevitável, alheios à vontade da
Ré. 35. Desta forma, a Ré providenciou o primeiro voo disponível para o destino final da parte
Autora, que ocorreu o mais breve possível, NO MESMO DIA tendo o mesmo chegado ao destino
final em segurança e com o devido conforto. 36. Frise-se, à exaustão, que a situação narrada
deveu-se a problemas totalmente imprevisíveis e alheios à vontade da Ré, configurando caso
fortuito, não sendo possível imputar-lhe qualquer responsabilidade pelo ocorrido. 37. Muito
embora não seja o CDC o dispositivo aplicável ao caso, cumpre lembrar que estão presentes as
excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3, inciso II de semelhante dispositivo, a
saber: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos 8 relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar (...) II – a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.” (grifo não constante do original) 38. Neste sentido é o
ensinamento de Luis de Camargo Pinto de Carvalho, especialista em direito aeronáutico: “Na
verdade, embora, indiscutivelmente, o transporte aéreo ofereça na atualidade níveis de
segurança inimagináveis há alguns anos, não somente em decorrência do altíssimo padrão
tecnológico alcançado tanto pelas aeronaves como pela infraestrutura aeronáutica, especialmente
nos campos das comunicações, não é menos verdadeiro que persistem os riscos próprios da
navegação aérea, sujeita a fenômenos naturais, como variações meteorológicas, condições da
aeronave em si, controle de trafego aéreo, condições dos aeroportos e, ainda, acontecimentos
outros que atingem os pilotos, que a própria natureza humana ainda não conseguiu identificar por
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completo.” (in Observações em torno da Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo”, Revista do
Advogado da AASP, vol. 44, pags. 43/49) (grifos não constantes do original)” 

  
Sem impugnação. 
  
É o relatório necessário. 
  
DECIDO. 
  
Hei de conhecer diretamente o pedido, por tratar o caso vertente de questão,

unicamente, de direito, nos moldes do que leciona o art. 355, I do CPC. 
DO MÉRITO 
  
A questão é de fácil deslinde. 
  
Se resume tão apenas em verificar se a demora no voo ocorrido nos termos

que foi colocado pelas partes ensejam ofensas a ensejar danos morais. 
A matéria já foi amplamente discutidas pelos Tribunais superiores, inclusive

quanto a aplicação da Convenção de Montreal, aprovada no Brasil pelo Decreto nº
5.910/2006. 

Mas aqui não estamos a invalidar ou até mesmo não aplicar ao caso ora em
análise. Muito pelo contrário, estamos dando fiel cumprimento as normas internacionais. 

Aqui, se discute danos morais por força do atraso do voo. 
Neste sentido, O STJ, já decidiu:  

Processo 

REsp 1842066 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

2019/0299804-4 

Relator(a) 

Ministro MOURA RIBEIRO (1156) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

09/06/2020 

Data da Publicação/Fonte 

DJe 15/06/2020 

Ementa 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO

INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA

RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO

PROVIDO. 
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1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 

2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:

Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 

3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 

4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas

à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do

consumidor preceituada pelo CDC. 

5. Recurso especial não provido. 
  
É ponto incontroverso que o atraso no voo, não sendo necessário fazer

qualquer referência a inversão do ônus da prova. 
  
No mais, até para fins de fixação do valor da indenização, vê-se que a

autora, por força do atraso do voo, perdeu conexões e diárias de hospedagens e transtornos dos
mais diversos de caráter pessoal; ainda mais se tratando de uma criança. 

 O TJ/PB assim se posicionou: 
  

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO INJUSTIFICADO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNOS
QUE TRANSCENDEM O MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM. LIVRE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO
OBSERVADOS. REDUÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Ocorrendo longo atraso de
voo, desacompanhada de causa excludente de responsabilidade, mostra-se caracterizada a violação a
direito de personalidade, passível de indenização por dano moral. A indenização por dano moral deve
ser fixada com prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo com os critérios apontados
pela doutrina e jurisprudência, a fim de que não se converta em fonte de enriquecimento. Considerando
que ao quantificá-lo, o magistrado fixou-o de forma vultosa, necessária é a intervenção da Corte
revisora no sentido de minorá-la.  

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00088799120158152001, 1ª Câmara
Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 13-12-
2018)  

  
Isto Posto, diante de tudo mais que dos autos consta julgo pela

PROCEDÊNCIA do pedido, para CONDENAR a empresa requerida a pagar o valor de R$
5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente e com juros de mora
de 1% ao mês, ambos a contar desta decisão. 

  
CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação. 

  
P.R.I.  

JOÃO PESSOA, 17 de julho de 2020.

 

Juiz(a) de Direito
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