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GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001441-19.2012.815.2001
ORIGEM     : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR      :  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE   : VRG Linhas Aéreas Ltda.
ADVOGADA   :  Márcio  Vinícius  Costa  Pereira,  OAB/RJ  84.367  e  Thiago
Cartaxo Patriota, OAB/PB 12.513
APELADA      : Carlos Pedrosa Junior e Outro
ADVOGADO   : Lisanka Alves de Sousa, OAB/PB 10.662

DIREITO CIVIL – Apelação Cível – Ação de
indenização por danos morais – Transporte
aéreo  –  Sentença  –  Condenação  em
indenização por dano moral  – Irresignação
– Venda de passagem em número superior
aos lugares  – Overbooking – Dano moral
configurado –   “Quantum” arbitrado a título
dano  moral  –   Valor  da  indenização –
Proporcionalidade  e  razoabilidade –
Manutenção do valor  arbitrado – Sentença
mantida –  Desprovimento do recurso.

–  Em  havendo  a  má  prestação  do  serviço,
consubstanciada  no  overbooking,  fica
caracterizado  o  dano  moral,  e
consequentemente,  a  obrigação  de  indenizar,
diante  da  deficiência  do  serviço  e  pelo
desrespeito ao consumidor, uma vez que o fato
transcendeu ao mero dissabor.

– A fixação da indenização por danos morais
pauta-se  pela  aplicação  dos  princípios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  A
finalidade da indenização é a de compensar
a  ofendida  pelo  constrangimento  indevido
que  lhe  foi  imposto  e,  por  outro  lado,
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desestimular a ofensora a, no futuro, praticar
atos semelhantes.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos
morais com rito sumário, proposta por Carlos Pedrosa Junior e Outro em
face da VRG Linhas Aéreas Ltda.,  a qual o M.M. Juiz de Direito da 9ª Vara
Cível da Comarca da Capital julgou procedente os pedidos deduzidos na exor-
dial, para condenar a demandada, ora recorrente, a pagar a título de indeniza-
ção por danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada um dos
autores, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a contar da sen-
tença.

Inconformada,  a  empresa promovida inter-
pôs o presente recurso de apelação cível (fls. 115/124), sustentando, em sínte-
se, que o vôo se encontrava com restrição de peso, “sendo solicitado pelo se-
tor operacional a retirada de alguns passageiros e bagagens, devido ao limite
de peso para aterrissagem no aeroporto de destino”.  Afirmou  que “cumpriu
com os termos da contratação, transportando os passageiros ao destino final
assim que possível, a realocando em outro voo no mesmo dia, com apenas al-
gumas horas de atraso, dentro do que era possível fazer ante os acontecimen-
tos ocorridos na ocasião, diga-se imprevisíveis”.

Destacou que o atraso foi  de aproximada-
mente 2 horas, tempo este, que não pode ser considerado como causador de
danos. Prosseguiu afirmando a ausência de nexo causal, o que não caracteri-
za dano moral, e na eventualidade, de se manter a condenação ao pagamento
da indenização, que seja reduzido o valor indenizatório,  de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram ofertadas  contrarrazões  ao  recurso
pela apelada (fls. 127/130), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
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Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fl. 138).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer  ou do
seguimento do recurso), conheço do recurso de apelação interposto.

Ao  compulsar  os  autos,  observa-se  que,
conforme  afirmado  na  inicial,  o  autor/apelado  adquiriu  passagem  aérea  junto  à
apelante/promovida, partindo de Manaus, no dia 16/08/2011, às 02:25 horas, com
destino à João Pessoa, conforme se colhe do documento de fl. 23.

Argumenta,  o  demandante,  que  em razão  do
"overbooking"  praticado,  os  autores  chegaram  em  Recife  às  17:00hs,  quando
deveriam ter chegado em João Pessoa às 15:25hs.

Tais  fatos  são  incontroversos,  porquanto  a
empresa demandada não se insurgiu quanto à matéria fática. 

Sustentou a promovida,  em suas razões,  que
cumpriu  os  termos  da  contratação,  ao realocar  os  autores  em outro  vôo  no
mesmo dia.

Dito isto, diferente do que defende a apelante, a
adoção  da  prática  de  overbooking,  venda  de  passagens  além  dos  assentos
disponíveis, constitui prática ilícita, que causa prejuízo ao consumidor que adquire
passagem com antecedência e, na data marcada, não pode realizar o embarque. 

Em  havendo  a  má  prestação  do  serviço,
consubstanciada  no  overbooking,  fica  caracterizado  o  dano  moral,  e
consequentemente, a obrigação de indenizar, diante da deficiência do serviço e pelo
desrespeito  ao  consumidor,  uma  vez  que  o  fato  transcendeu  ao  mero  dissabor,
embora a apelante tenha prestado alguma assistência aos apelados.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO
INOMINADO.INDENIZATÓRIA.TRANSPORTEAÉREO.
OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO.
FORNECIMENTO  DE  HOSPEDAGEM  E
ALIMENTAÇÃO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  QUE
NÃO  SE  MOSTRA IRRISÓRIO  NEM  EXORBITANTE.
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SENTENÇA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. Em razão da prática de overbooking,
a consumidora não conseguiu embarcar em seu voo de
volta  para  casa,  tendo  seu  retorno  apenas  no  dia
seguinte.  No  entanto,  a  companhia  aérea  forneceu
hospedagem  e  alimentação,  amenizando,  portanto,  os
efeitos da falha da prestação do serviço. Om dano moral
é evidente e restou reconhecido na sentença. Quanto ao
valor da indenização correspondente, é certo que se faz
necessário analisar a conduta do ofensor, que, no caso,
tentou  amenizar  o  sofrimento  da  ofendida,
proporcionando-lhe estadia e alimentação. Deste modo,
o  valor  da  indenização  fixado  na  sentença  se  mostra
adequado ao presente caso.  Ademais,  como não existe
um critério objetivo para expressar  economicamente o
dano  moralexperimentado  pelo  lesado,  mas
compreendendo  que  deve  ser  pautado  por  um  valor
razoável que, concomitantemente, não seja ínfimo e nem
exorbitante, somente deve ser modificada a indenização
fixada  pelo  Juiz  da  causa,  se  o  valor  arbitrado  for
manifestamente  irrisório  ou  exorbitante,  de  modo  a
implicar  enriquecimento  sem  causa  e  vulnerar  os
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  o
que  não  ocorre  no  presente  caso.  Os  argumentos
expostos nas razões , esta Turma Recursal resolve, por
unanimidade  de  votos,  CONHECER  E  NEGAR
PROVIMENTO  ao  recurso,  nos  exatos  termos  do  vot
(TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o -
0022732-58.2014.8.16.0035/0 - São José dos Pinhais -
Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 18.02.2016) .

E:

DIREITO  CIVIL  E  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.
TRANSPORTE  AÉREO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS  E MORAIS.  VENDA  DE
PASSAGENS EM NÚMERO SUPERIOR AOS LUGARES
DA
AERONAVE. OVERBOOKING. DANO MORAL CONF
IGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
MAJORADO.  1.  A  companhia  aérea  responde  por
eventuais danos e prejuízos decorrentes da alteração do
voo de seus clientes. 2. A venda de passagens em número
superior ao número de lugares disponíveis na aeronave
overbooking  configura dano moral in re ipsa, conforme
entendimento pacificado no STJ. Além disso, a falta de
respeito  e  o  descaso  com  o  consumidor  deve  ser
ressarcida  moralmente.  3.  A  fixação  do  valor  da
indenização  por danos morais,  deve  ser  estipulada
observando-se  a  culpa  do  ofensor,  a  concorrência  do
ofendido,  a  capacidade  econômica  das  partes  e,  o
caráter punitivo e pedagógico da condenação, norteado
pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à
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luz do caso concreto.  Não observados estes requisitos,
deve ser majorado o quantum indenizatório. 4. Recurso
da  reclamante  conhecido  e  provido.  5.  Recurso  do
reclamada conhecido e desprovido. , decidem os Juízes
integrantes da Primeira Turma Recursal do Estado do
Paraná, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, bem
como CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto pela reclamada, nos termos do vot (TJPR - 1ª
Turma  Recursal  -  0026659-95.2014.8.16.0014/0  -
Londrina  -  Rel.:  Liana  de  Oliveira  Lueders  -  -  J.
07.07.2015) .

Ainda:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  OVERBOOKING.
INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL  PRESUMIDO.
PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
REEXAME  MATÉRIA  FÁTICA.  INVIABILIDADE.
SÚMULA  07/STJ.  INCIDÊNCIA.  VALOR.REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  COM  BASE  NO
CRITÉRIO  DA  RAZOABILIDADE.  1.  O  dano  moral
decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo
que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re
ipsa,  por  força  do  simples  fato  da  sua  violação  em
virtude  do  desconforto,  da  aflição  e  dos  transtornos
suportados  pelo  passageiro.  (REsp  299.532/SP,  Rel.
Ministro  HONILDO  AMARAL  DE  MELLO
CASTRO(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/AP), DJe 23/11/2009)[…] (AgRg no Ag 1410645 / BA
n.  2011/0062738-6,  Ministro  Paulo  de  Tarso
Sanseverino, DJe 07/11/2011). 

Com  efeito,  “in  casu”,  restaram
demonstrados todos os caracteres ensejadores do dever de reparar, estando
satisfatoriamente  caracterizado  o  dano  moral  suportado  pelos
autores/apelados,  eis  que  constatado  a  lesão  ao  patrimônio  subjetivo,
revelando-se como devido o arbitramento de prestação pecuniária reparatória
com o fito de promover a composição do dano suportado.

No tocante ao valor  do dano indenizatório
fixado,  a jurisprudência  desta  Corte  tem  acompanhado  o  entendimento
esposado pelo  Colendo Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  sentido  de  que a
importância indenizatória deve ser arbitrada de maneira em que a composição
do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e
da  solidariedade,  e  com  bastante  moderação,  guardando  a  devida
proporcionalidade à extensão do dano, ao nível socioeconômico dos autores
e, também, ao porte econômico da empresa ré, pautando-se o julgador pelos
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades
do caso concreto.

No presente caso, a empresa de transporte
de passageiros vendeu bilhetes em excesso, realocando os autores para vôo
com atraso, uma vez inexistir outras poltronas vazias, saltando aos olhos a
ausência de assistência prestada pela empresa apelante.

Sabe-se  que  na  fixação  do  valor  a  ser
indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o
enriquecimento ilícito da beneficiada, muito menos pode ser insignificante a
ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu
caráter  eminentemente  pedagógico,  essencial  para  balizar  as  condutas
sociais.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA elucida
as funções da indenização por dano moral:

"O fulcro  do  conceito  ressarcitório  acha-se  deslocado
para  a  convergência  de  duas  forças:  caráter  punitivo
para que o causador do dano, pelo fato da condenação,
veja-se  castigado  pela  ofensa  praticada  e  o  caráter
compensatório para a vítima que receberá uma soma que
lhe  proporcione  prazer  em  contrapartida  do  mal."
(Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61).

Assim, o montante fixado na sentença, R$
4.000,00 (quatro mil reais), se enquadra dentro dos parâmetros fixados nesta
Câmara  para  casos  semelhantes,  inclusive,  se  mostrando  suficiente  para
compensar a parte autora pelo dano suportado e para inibir a repetição de
condutas lesivas, como a retratada nos autos, de modo a contribuir para que a
ré aja de forma mais diligente e respeitosa.

Pelo  exposto,  não  se  deve  reduzir  o
montante estabelecido na sentença “a quo”,

Ante  às  considerações  tecidas,  NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto, mantendo “in totum” a
sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho,  relator,  o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
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Ramos e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira. 

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 11 de julho de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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