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=CLS= 

* 

 Rui Brito, Pedro Pereira, Tiago Alves, Rui Pinto, Sérgio Boas, Carlos Brito, Domingos 

Gonçalves e Paulo Brito propuseram contra a SATA INTERNACIONAL – AZORES AIRLINES, 

S.A., a presente ação de processo comum, peticionando que a Ré seja condenada a pagar uma 

indemnização aos Autores, no valor de 400,00€ cada um, num total de 3 200,00€. 

 Fundamentam a sua pretensão no atraso superior a três horas num voo operado pela Ré, nos 

termos do Regulamento (CE), nº 261/2004, do Parlamento e do Conselho, de 11 de fevereiro. 

 Contestou a SATA INTERNACIONAL, por impugnação, alegando que os Autores viajaram 

em regime de tarifa reduzida, porquanto os bilhetes foram alvo de patrocínio, o que exclui a 

indemnização, nos termos do artigo 3º, nº3 do mencionado regulamento.  

* 

 Realizou-se julgamento, do qual resultou, em suma que: 

1. Os Autores adquiriram, através da reserva KOMNSQ / PUWXTK, bilhete para o voo n.º 

S4173, operado pela Ré, a realizar no dia 27/10/2017, com partida do aeroporto de Porto 

(OPO) às 12h45 e chegada prevista ao aeroporto de Ponta Delgada (Açores) (PDL) às 14h10 

(horas locais). 

2. Aquele voo sofreu um atraso, tendo chegado ao aeroporto do Ponta Delgada (Açores) (PDL) 

pelas 01h10 do dia 28/10/2017, ou seja, com 11h0m de atraso em relação à hora de chegada 

inicialmente prevista. 

3. Os bilhetes dos Autores foram alvo de patrocínio, mediante comparticipação do preço em 

397,87€ cada, no caso da reserva KOMNSQ e 398,60€, no caso da reserva PWWXTK.  

* 

 Por despacho de 13/02/2020 foram as partes notificadas para se pronunciarem acerca de um 

eventual reenvio prejudicial junto do Tribunal de Justiça da União Europeia quanto à interpretação do 

artigo 3º, nº3 do Regulamento (CE) nº261/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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 Ambas as partes nada opuseram ao reenvio prejudicial, tendo a Ré proposta uma redação da 

questão prejudicial que não foi aceite pela Ré.  

* 

 Está, portanto, em causa, unicamente a interpretação do conceito de “tarifa reduzida” a que 

alude o artigo 3º, nº3 do Regulamento (CE) nº261/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 Nos termos do artigo 267º, alínea b) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial, sobre a validade 

e a interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou organismos da união. Acrescenta tal 

artigo que sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão 

jurisdicional de um dos Estados-Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre 

essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.  

 Trata-se do conhecido mecanismo do reenvio prejudicial do juiz nacional para o juiz da 

União, cuja primeira e principal função é a de obter uma interpretação e, através desta, uma aplicação 

uniforme do direito comunitário em todos os Estados-Membros, para que a sua eficácia seja sempre a 

mesma. 

 A decisão de efetuar o reenvio prejudicial cabe unicamente ao juiz, que tem a possibilidade de 

a ela proceder oficiosamente. Do mesmo modo, é ao juiz que incumbe formular as questões a 

submeter ao Tribunal de Justiça. 

 Ora, no caso sub judice, entende precisamente o signatário ser a resposta do Tribunal de 

Justiça da União Europeia indispensável para a decisão da controvérsia jurídica que constitui objeto da 

presente ação. 

 Pelo exposto, decido suspender a instância, nos termos dos artigos 269º, nº 1, alínea c), e 272º, 

nº 1, do Código de Processo Civil, até que o Tribunal de Justiça da União Europeia se pronuncie, a 

título prejudicial, sobre a seguinte questão: 

 O conceito de viagens com tarifa reduzida não disponível, direta ou indiretamente, ao público, 

abrange os passageiros que pagaram parte da sua passagem, tendo o restante valor sido suportado pela 

companhia aérea, no âmbito do patrocínio de uma competição desportiva? 

 Notifique. 

* 

 Uma vez transitado em julgado o presente despacho de reenvio, extraia-se certidão do 

mesmo, da petição inicial e dos documentos a ela anexos e da contestação, e respetivos documentos, e 

remetam-se aquela certidão e estas fotocópias ao Tribunal de Justiça da União Europeia, com 
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informação dos nomes e moradas dos advogados das partes e das próprias partes (artigo 20º do 

Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia). 

 A decisão de reenvio deverá ser enviada para o Tribunal de Justiça – por carta registada, a 

dirigir a Greffe de la Cour de Justice, L 2925 Luxembourg, devendo ser indicado o endereço 

eletrónico e o número de fax que o Tribunal poderá utilizar.  

* 

Ponta Delgada,  

data e assinatura eletrónica supra apostas 

O Juiz de Direito, 

Renato Grazina 

 

 


































