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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0108712-87.2012.815.2001
ORIGEM : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR   :  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : TAM LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADO : Eduardo Luiz Brock
APELADO    : Maria Bernadette Lucena Sousa Miranda e Outros
ADVOGADA   : Nyedja Nara Pereira Galvão

DIREITO  DO  CONSUMIDOR –  Apelação
Cível  –  Ação  de  indenização  por  danos
morais  e materiais – Transporte  aéreo  de
passageiro  – Negativa  de  embarque  por
ausência  do  pré-nome  da  passageira  no
bilhete  de  passagem  –  Sentença  –
Procedência  parcial –  Irresignação  da
empresa  de  transporte  –   Incidência  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor   –  Má
prestação  do  serviço  –  Responsabilidade
objetiva – Conduta capaz de revelar ilícito
civil – Dano moral configurado – “Quantum”
indenizatório  –  Proporcionalidade  e
razoabilidade  –  Manutenção  do  valor
arbitrado – Desprovimento.

– A responsabilidade civil das companhias
aéreas em decorrência da má prestação de
serviços é regulada pelo Código de Defesa
do Consumidor.

–  A negativa  de  embarque decorrente  da
divergência  do nome constante do bilhete
de  passagem  revela-se  má  prestação  do
serviço,  eis  que  ausente  apenas  o  pré-
nome “Maria”,  de modo que existia  ampla
possibilidade de identificação da passageira
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mediante análise do número da cédula de
identidade,  dentre  outras  providências  de
facílimas adoção.

–  Da falha na prestação do serviço,  resta
configurada a responsabilidade da empresa
aérea  pela  reparação  do  dano  moral
causado,  quando  não provado  excludente
de responsabilidade (art. 14, § 3º do CDC).

–  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
do autor e, também, ao porte econômico da
empresa ré,  pautando-se o julgador  pelos
critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade,  observando  as
peculiaridades  do  caso  concreto,
mantendo-se  a  indenização,  quando  a
mesma  for  estabelecida  em  quantia
razoável.

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 de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais proposta por MARIA BERNADETTE LUCENA SOUSA MI-
RANDA E OUTROS, em face da  TAM LINHA AÉREAS  S/A,  a qual  o M.M.
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital julgou procedente em parte o pe-
dido autoral  (fls. 112/122): “para condenar a promovida ao pagamento de in-
denização por  danos morais,  no importe de R$ 10.000,00 (dez mil  reais),
para cada promovente corrigidos monetariamente a partir desta data e acres-
cidos de juros de mora a partir da data da citação; além de danos materiais
no importe de R$ 67,80 (sessenta e sete reais e oitenta centavos)mais 22.000
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pontos no programa Tam Fidelidade, para cada casal presente no pólo ativo
do feito (Maria Bernadette e Lindomar, e Danielle e Hênio Costa).” 

O fato gerador da presente demanda foi a
negativa de embarque da primeira autora em voo adquirido, em face da au-
sência do pré-nome “Maria” no bilhete de passagem, tendo constado neste
apenas “Miranda/Bernadette” e não “Miranda/Maria Bernadette” como enten-
deu ser devido o funcionário da apelante, tendo o juízo guerreado acolhido,
em parte, o pedido autoral, em face de ter entendido desarrazoada, exarceba-
da e formalista ao extremo a atitude do preposto da apelante, vez que pela
análise do número da cédula de identidade, bem como de outros documentos
portados pela apelada, seria possível verificar, com certeza, a identidade da
passageira. Colacionou farta jurisprudência neste sentido.

Irresignada,  a TAM LINHAS AÉREAS S/A
interpôs  (fls.  125/141) o presente recurso de apelação cível,  aduzindo,  em
apertada síntese, que é responsabilidade exclusiva da passageira o preenchi-
mento correto dos seus dados no bilhete de passagem, ocorrendo, portanto, a
culpa exclusiva do consumidor, consoante disposição do art. 14,  §3º, II,  do
CDC; que, quanto aos pontos do Fidelidade Tam, cabia aos apelados terem
solicitado a devolução dos pontos utilizados na aquisição das passagens, vez
que não houve embarque e, por fim, pede a minoração do valor impingido a tí-
tulo de danos morais.

A apelante alega, ainda, que as consequên-
cias do ato ilícito não foram suficientes para atingir a intimidade, honra, ima-
gem ou moral dos recorridos, não havendo dano moral a ser indenizado.

Contrarrazões  às  fls.  153/164  dos  autos,
pugnam os apelados pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fls.170/174).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais intrín-
secos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extin-
tivo ao direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade,
inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do seguimento do re-
curso), conheço do recurso de apelação interposto.

No  mérito,  julga-se  oportuno  estabelecer,
desde logo, a legislação aplicável à espécie.
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A relação existente entre o passageiro e a
empresa  de  transporte  aéreo  é  de  consumo  e  está  amparada  pela  Lei
8.078/90. 

A  defesa  dos  direitos  dos  consumidores
está ligada ao direito constitucional do bem estar social, artigos 5º, XXXII e
170, V, Constituição da República, sendo indiscutível sua natureza de ordem
pública e seu caráter imperativo.

Assim, aplicáveis às relações estabelecidas
entre o transportador aéreo e o consumidor as normas consumeristas, como
já decidido pelo colendo STJ: 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
CONTRATO  DE  TRANSPORTE  AÉREO  DE
PASSAGEIROS -  ATRASO  -  DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL  -  DANO  MORAL -  SÚMULA  7/STJ  -
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO
DE  VARSÓVIA  -  VALOR  INDENIZATÓRIO  –
RAZOABILIDADE. I - Esta Superior Corte já pacificou
o entendimento de que não se aplica, a casos em que há
constrangimento  provocado  por  erro  de  serviço,  a
Convenção de Varsóvia, e sim o Código de Defesa do
Consumidor,  que  traz  em  seu  bojo  a  orientação
constitucional  de  que  o  dano  moral  é  amplamente
indenizável.  (...)  (STJ -  Terceira Turma -  AgRg no Ag
903969/RJ - Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data do
Julgamento:  09/12/2008,  Data  da  Publicação/Fonte:
DJe 03/02/2009). (grifei).

E,

TRANSPORTE  AÉREO  -  ATRASO  DE  VÔO  E
EXTRAVIO  DE  BAGAGEM  -  DANO  MORAL  -
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  E
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E
MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO
- REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL -
PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1º GRAU
RESTABELECIDA  -  RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o
entendimento  na  Seção  de  Direito  Privado  "de  que
tratando-se de relação de consumo, em que as autoras
figuram inquestionavelmente como destinatárias finais
dos  serviços  de  transporte,  aplicável  é  à  espécie  o
Código de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min.
Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). (...) (STJ
- Quarta Turma - REsp 612817/MA - Relator: Ministro
HÉLIO  QUAGLIA  BARBOSA,  Data  do  Julgamento:
20/09/2007, Data da Publicação/Fonte: DJ 08/10/2007
p. 287 RT vol. 869 p. 188). (grifei).
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Deve, portanto, a demanda ser analisada à
luz  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  que  estabelece,  dentre  outras
regras,  a responsabilidade objetiva,  ou seja,  independente da apuração de
culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços se
comprovar  a  ausência  de  dano,  a  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de
terceiro.

Dito  isso,  passa-se  à  análise  dos  danos
morais propriamente ditos.

É cediço que:

"Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado
por  alguém,  no  corpo  ou  no  espírito,  ocasionado  por
outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito."
(Considerações sobre o dano moral e sua reparação, RT
638/46).

Inexistem dúvidas, portanto, de que o dano
moral constitui o prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa e que provoca
constrangimento,  mágoa  ou  tristeza  em  sua  esfera  interna  em  relação  à
sensibilidade moral.

Desse  modo,  a  dor  moral,  decorrente  da
ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve
ser diferenciada do mero aborrecimento, ao qual todos estamos sujeitos.

Na  verdade,  para  que  incida  o  dever  de
indenizar por dano moral, o ato tido como ilícito deve ser capaz de imputar um
sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias
ou humilhações,  servindo-se a indenização como forma de recompensar  a
lesão sofrida. 

A esse respeito, inexiste o dever de reparar
quando a vítima é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, pois
esses são fatos  corriqueiros  e  atinentes  à  vida em sociedade e,  portanto,
incapazes de afetar o psicológico do ofendido.

Defende a companhia aérea apelante que
os fatos narrados  são de culpa exclusiva dos apelados ou que constituem
meros aborrecimentos, não configurando dano moral passível de indenização,
pleiteando, eventualmente, a redução do “quantum' indenizatório arbitrado da
sentença vergastada.

Pois bem.
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Como dito, impôs o legislador ordinário, no
âmbito das relações de consumo, a aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva  quando  o  dano é oriundo  de  falha  na  prestação  do  serviço,  seja
porque o serviço não funcionou, funcionou mal, ou, ainda, tardiamente.

No caso em tela,  a negativa de embarque
decorrente na divergência do nome constante do bilhete de passagem e a
cédula de identidade, por estar ausente naquele o pré-nome “Maria”, mesmo
havendo ampla possibilidade de identificação da passageira mediante análise
do número da cédula de identidade, dentre outras providências de facílimas
adoção,  constitui, a nosso ver, flagrante e humilhante falha na prestação do
serviço.

Não é outro o entendimento dos Tribunais
Pátrios, senão, vejamos:

TRANSPORTE AÉREO  bilhete de embarque adquirido
pela  internet  e  emitido  com  erro  de  grafia  no  nome
circunstância que impediu o embarque da autora que
foi obrigada a adiar a viagem e comprar passagem em
outra  companhia  aérea  -  aplicação  do  CDC (Lei
8078/90)-  responsabilidade  objetiva  da  requerida  -
danos  materiais  e  morais  caracterizados redução  do
"quantum"  ressarcitório  a  título  moral  demanda
procedente recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL:
10014080320148260007 SP 1001408-03.2014.8.26.0007,
Relator:  Jovino  de  Sylos,  Data  de  Julgamento:
07/04/2015,  16ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 30/04/2015). (grifei).

E,

TRANSPORTE  AÉREO.  CANCELAMENTO  DE
PASSAGEM  POR  INCORREÇÃO  NA  GRAFIA  DO
NOME  DA  AUTORA. AQUISIÇÃO  DE  PASSAGEM
AÉREA  COM  PREÇO  SUPERIOR.  DANO  MORAL.
PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
INDENIZATÓRIA ACOLHIDO.  Caso em que a autora
foi  compelida  a  adquirir  nova  passagem  aérea,  com
valor  bem  superior  ao  da  passagem  adquirida  com
antecedência  da  ré,  em  razão  do  cancelamento  do
bilhete, unicamente em vista de erro na grafia de seu
prenome.  Ademais,  a  mesma  estava  acompanhada  de
seus dois  filhos,  menores  de idade e  que por isto  não
poderiam  embarcar  no  vôo  sem  a  presença  da
recorrente. Considerando o descaso da ré, que mantém
postura de inércia, pois se absteve de contestar o feito e
mais,  apresenta  contrarrazões  contrapondo  situação
diversa  da  vertida  nos  autos,  merecem  majorados  os
valores outorgados a titulo de dano moral Majoração do
quantum  indenizatório  para  R$  2.000,00.  RECURSO
PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71004281549,  Primeira
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Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta
Borges Ortiz, Julgado em 03/09/2013). (TJ-RS - Recurso
Cível: 71004281549 RS , Relator: Marta Borges Ortiz,
Data  de  Julgamento:  03/09/2013,  Primeira  Turma
Recursal Cível,  Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 05/09/2013). (grifei).

Os danos, nesta hipótese, são presumidos,
dispensando a sua cabal comprovação, mesmo porque decorrem da própria
situação  fática  descrita,  sendo  incontestável,  em razão  disso,  o  dever  de
indenizar.

Evidenciados, portanto, o dano, o nexo de
causalidade  e  o  defeito  na  prestação  do  serviço  (ato  ilícito),  não  se
vislumbrando a ocorrência de caso fortuito ou força maior, de modo a eximir a
empresa aérea da sua responsabilidade objetiva.

Ademais,  totalmente  incabível  a  tese
defendida pela empresa recorrente de que os fatos narrados são insuficientes
para caracterizar dano moral, constituindo meros aborrecimentos, impassíveis
de ressarcimento.

Em casos análogos, decidiu esta Corte:

"APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO E  INDENIZAÇÃO POR DANOS  MORAIS.
IMPUGNAÇÃO  APENAS  DA  CONDENAÇÃO
DECORRENTE  DOS  PREJUÍZOS  IMATERIAIS.
ATRASO  DE  VOO  NACIONAL.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO
CONSUMERISTA.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  FATOS  COMPROVADOS.
DEVER  DE  INDENIZAR  CONSTATADO.  QUANTUM
DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PRUDENTEMENTE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DA  SÚPLICA.  -  A  responsabilidade  civil  das
companhias aéreas em decorrência da má prestação de
serviços  é  regulada  pelo  Código  de  Defesa  do
Consumidor, o que implica a solidariedade entre todos
os  responsáveis  pelo  dano  sofrido  pelo  consumidor
Precedentes. AgRg no AgRg no REsp 689.257/PR, Rel.
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 28/08/2012,  DJe 05/09/2012.  -  O
dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re
ipsa. 0  desconforto,  a  aflição  e  os  transtornos
suportados pelo passageiro não precisam ser provados,
na medida em que derivam do próprio fato. AgRg no Ag
1306693/RJ,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA,  julgado em 16/08/2011,  DJe  06/09/2011.  -  0
atraso  de  vôo  doméstico  por  um  período  além  do
razoável  gera  dano  moral  indenizável,  sendo
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desnecessária a sua comprovação. Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor na hipótese de má prestação de
serviço no transporte de passageiros, ainda que prestado
por  companhia  de  aviação.  ...  TJPB;  AC-RA
200.2007.782310-8/001;  Rel.  Des.  Márcio  TJPB  -
Acórdão do processo nº 20020100463849001 - Órgão (1ª
CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO
PORTO - j. em 14-02-2013,. (grifei).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  PROCEDENTE
IRRESIGNAÇÃO  ATRASO  DE  VOO  DOMÉSTICO
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
DANO  DESNECESSIDADE  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR  POSSIBILIDADE  DANO
MORAL  CONFIGURADO QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
MANUTENÇÃO DESPROVIMENTO.  O atraso  de  vôo
doméstico por um período alem do razoável gera dano
moral  indenizável,  sendo  desnecessária  a  sua
comprovação.  Aplica-se  o  Código,  de  Defesa  do
Consumidor na hipótese de má prestação de serviço no
transporte  de  passageiros,  ainda  que  prestado  por
Companhia de Aviação.  O Juiz, ao arbitrar o quantum
indenizatório,  deve-se  guiar  através  dos  critérios
sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudéncia,  com
moderação,  proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao
nível sócio-econômico das partes, com razoabilidade e,
ainda,  atento a realidade e às peculiaridades do caso,
mantendo-se  a  indenização,  quando  a  mesma  for
estabelecida  em quantia razoável.  TJPB -  Acórdão do
processo nº 20020080280601001 - Órgão (3 CAMARA
CIVEL) - Relator DES. MARCIO MURILO DA CUNHA
RAMOS - j. em 19-04-2011. (grifei).

No que tange ao “quantum” indenizatório, a
jurisprudência desta Corte tem acompanhando 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 do autor e,
também, ao porte econômico da empresa ré, pautando-se o julgador pelos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades
do caso concreto.

Em realidade, para a fixação do valor a ser
indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o
enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a
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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).

Calcado  nestes  fundamentos,  julga-se
razoável e proporcional à extensão do dano a importância de R$ 10.000,00
(dez mil reais) arbitrada pelo julgador monocrático, porquanto ela encontra-se,
inclusive, dentro dos parâmetros estabelecidos por esta Câmara para casos
análogos, sendo injustificável a redução pretendida.

Quanto à questão da devolução dos pontos
do Fidelidade Tam utilizados na aquisição das passagens, ressalte-se que, a
teor do dispositivo encartado no art. 5º, inciso XXXV, da “Lex Mater”, “ a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”,
regra que a doutrina convencionou denominar de princípio da inafastabilidade
da jurisdição.

Sendo  assim,  se  nem  ao  legislador
infraconstitucional fora atribuído o poder de afastar ou restringir o direito de
público  subjetivo  de  ação  dos  cidadãos  brasileiros,  quanto  mais  um
regulamento infralegal de companhia aérea teria este condão.

Portanto, cabível o pleito de restituição, em
juízo,  da  pontuação  utilizada  na  aquisição  das  passagens  não  utilizadas,
independentemente  de  quaisquer  requerimentos  ou  solicitações
administrativas.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto,  mantendo “in totum”
a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão a  Exma.  Desa.   Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.
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Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 14 de julho
de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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