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Assunto : Indenização Por Dano Moral

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS 

EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO.

1. A responsabilidade pela reparação de danos causados ao 

consumidor é de todos aqueles que integram a cadeia de 

fornecimento do serviço, nos termos do art. 7º e parágrafos 

1º do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, 

incumbindo à vítima a iniciativa de demandar contra um ou 

contra todos que compõem a cadeia de prestadores do 

serviço defeituoso.

2. Competia à companhia aérea fazer prova de que não foi 

a responsável pela falha na prestação de serviços, porém 

nada trouxe nesse sentido, devendo, portanto, responder 

pelos danos de forma objetiva. 

3. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, 
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capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e 

abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento 

cotidiano. No tocante ao dano moral, desnecessária se faz a 

prova de prejuízo.

4. Sendo cabível a indenização a título de dano moral, deve-

se considerar a jurisprudência dos tribunais pátrios e ainda 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Comprovado o dano material suportado (gastos com 

alimentação) em decorrência do defeituoso serviço 

prestado, a indenização respectiva é medida que se impõe.

6. Apelo parcialmente provido.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0709437-32.2014.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Segunda 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, afastar a 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito, dar parcial provimento ao 

apelo,  nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 09/12/2016.

Waldirene Cordeiro

Presidente

Des. Roberto Barros

Relator
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RELATÓRIO

O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Des. Roberto Barros, Relator:Trata-se de 

Apelação Cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face de sentença oriunda 

do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco (pp. 115/119), em autos 

de Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Tutela 

Antecipada de nº 0709437-32.2014.8.01.0001, proposta por Francisco Pereira Neto e 

Lúcia Maria Aquino Pereira em desfavor do apelante, que assim decidiu:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente o 
pedido para:
a) condenar a parte ré a indenizar os autores, a 
título de danos materiais, no montante de R$ 
104,50 (cento e quatro reais e cinquenta 
centavos), corrigidos monetariamente pelo índice 
INPC a partir do ajuizamento da ação, ex vi do 
art. 1º, § 2º, da Lei n.º 6.899, de 9.4.1981, e 
acrescidos de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, nos termos do artigo 406, do novo 
Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, 
do CTN, a partir da citação;
b) condenar a parte ré a indenizar os autores 
pelos danos morais sofridos no valor de R$ 
16.000,00 (oito mil reais), ou seja R$8.000,00 a 
cada um dos autores, acrescido de juros legais 
moratórios a partir da citação e correção 
monetária pelo índice do INPC a partir da 
publicação desta decisão (Súmula STJ n.º 362).”

Originariamente, os apelados, Francisco Pereira Neto e Lúcia Maria Aquino 

Pereira, ajuizaram Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais, 

Materiais e Tutela Antecipada em desfavor da empresa Avatur Amazônia Agência de 

Viagens e Turismo Ltda e da apelante TAM Linhas Aéreas S/A, alegando 

responsabilidade objetiva das empresas em razão de impedimento de embarque em voo 

previamente contratado (pp. 01/22).  

A requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A interpôs o presente apelo alegando 

culpa exclusiva de terceiro, informando que não praticou ato ilícito já que foi a empresa 

Avatur Amazônia Agência de Viagens que garantiu ter adquirido as passagens junto à 

empresa apelante, mas não fez. Alega também que o valor a qual foi condenada é 

exorbitante, sendo necessária a sua redução. 
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Não houve apresentação de contrarrazões.

Deixei de encaminhar os autos à Procuradoria Geral de Justiça, por não 

vislumbrar quaisquer das hipóteses legais previstas.

É o relatório, que submeti a revisão.

 

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Des. Roberto Barros, Relator: Trata-se de 

Apelação Cível interposta por Tam Linhas Aéreas em face de sentença oriunda do Juízo 

de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco (pp. 115/119), em autos de Ação 

de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Tutela Antecipada 

de nº 0709437-32.2014.8.01.0001, proposta por Francisco Pereira Neto e Lúcia Maria 

Aquino Pereira em desfavor do apelante.

Conheço do presente Apelo, eis que preenchidos os requisitos para tanto 

(intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade.

Em sede da inicial os autores (Francisco Pereira Neto e Lúcia Maria Aquino 

Pereira) informaram que adquiriam passagens aéreas de ida e volta junto à agência de 

viagens Avatur Amazônia Agência de Viagens e Turismo, ficando estipulado que o 

pagamento se daria com uma entrada à vista no valor de R$ 860,00 (oitocentos e 

sessenta reais) + 7 parcelas de R$ 137,72 (cento e trinta e sete reais e setenta e dois 

centavos). 

Assim, os autores pagaram a entrada à vista, conforme combinado, mais 05 

(cinco) parcelas, restando 02 (duas) parcelas para quitar o valor total.

Acontece que, apesar de todo o serviço ter sido prestado da maneira devida 

na viagem de ida, onde a passagem adquirida pertencia a empresa Gol Linhas Aéreas. A 

viagem de volta, que seria realizada pela empresa Tam Linhas Aéreas, não se 

concretizou.

Os autores alegam que no dia 27.07.2014, no momento que tentavam fazer 

check-in na companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS, foram informados que seus nomes 

não estavam na lista de passageiros que embarcariam naquele voo. Além disso, nenhum 

outro voo foi disponibilizado para embarque. 

Diante disso, a solução encontrada foi voltar para Rio Branco de ônibus, 

demorando 3 (três) dias em uma viagem que, de avião, demoraria 3 (três) horas.

Afirmam que, diante do impedimento de embarque, tiverem despesas 
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financeiras extras para chegar ao destino final, tais como passagens de ônibus e 

alimentação que perfizeram uma quantia de R$ 1.186,84 (mil cento e oitenta e seis reais 

e oitenta e quatro centavos). 

Além disso, aduzem que sofreram constrangimentos já que no momento do 

embarque foi constatado que o código de reserva que possuíam havia sido transferido 

para uma senhora chamada MÁRCIA PEGORELLI ANDUNES, apesar de não ter sido 

realizado nenhum pedido nesse sentido.

Diante dos fatos, pugnaram pela condenação das empresas rés (Avatur 

Amazônia Agência de Viagens e Tam Linhas Aéreas) ao pagamento de R$ 1.824,04 (mil 

oitocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos) a título de restituição, R$ 1.186,84 

(mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos 

materiais e ao pagamento de quantia que o juízo entenda proporcional a título de 

reparação pelo dano moral sofrido.

Em razão da certidão do oficial de justiça de fls. 52, os autores se 

manifestaram pela desistência da empresa AVATUR do pólo passivo por não saber a 

localização do réu. 

Na peça contestatória, a apelante TAM alega, preliminarmente, ilegitimidade 

passiva, afirmando que não foi a responsável pela negociação do pacote, não podendo 

ser responsabilizada pelo evento danoso, que só pode ter como causadora a agência de 

viagens.

No mérito, aduz que inexiste qualquer nexo entre o alegado dano e a conduta 

da ré, já que não praticou nenhum ato que levou a ocorrência do evento. 

Afirma que a agência de viagens deveria ter verificado os voos que estavam 

disponíveis antes de formalizar a venda, o que não ocorreu, além disso, informa que a 

agência também deveria ter adquirido passagem para os autores juntos a ela, o que não 

ficou comprovado. 

Com relação aos danos materiais, informam que não devem arcar com o 

valor de R$ 1.824,04, equivalente ao valor integral das passagens, em razão da ausência 

de má-fé e por tal valor ter sido pago à agência, não podendo ser condenada à restituir 

algo que não recebeu, nem arcar com o ressarcimento de R$ 1.186,64 por afirmar que 

os documentos estão ilegíveis, não podendo se comprovar que houve dano a ser 

ressarcido. 

Já sobre os danos morais, afirmam que a demandante não sofreu a 
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humilhação alegada, devendo se considerar que houve um simples contratempo. 

Em réplica as contestações (p. 84/95), os autores afirmam que a 

responsabilidade entre as empresas é solidária e afirma que foi comprovada a compra de 

passagens com a empresa TAM, sendo ela, a responsável pelos danos causados e parte 

legítima para responder a ação. 

Afirmam mais uma vez que houve má-prestação de serviços da ré e em face 

disso, os autores tiveram muitos prejuízos e transtornos, devendo a apelante, portanto, 

ressarcir todo tipo de dano que causou.

Em decisão à p. 107, foi determinada à realização de audiência de 

conciliação (p. 113/114) que restou infrutífera.

Após, foi proferida a Sentença à p. 115/119.

Pois bem.

A apelante TAM LINHAS AÉREAS inconformada com a condenação interpôs 

o presente apelo alegando, preliminarmente, que não possui legitimidade para figurar no 

polo passivo da demanda, por não ter sido a responsável pela negociação do pacote, 

não respondendo assim pelos danos que a agência de viagens causou.

Porém, no que concerne à responsabilidade da companhia aérea, verifica-se 

que tal responsabilidade é objetiva, respondendo aos danos causados ao consumidor 

todos aqueles que integram a cadeia de serviço, conforme preconiza o CDC diante das 

relações de consumo, senão vejamos o que a jurisprudência diz nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS 
EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
VALOR FIXADO NA SENTENÇA RAZOÁVEL.
1. A responsabilidade pela reparação de danos 
causados ao consumidor é de todos aqueles que 
integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos 
termos do art. 7º e parágrafos 1º do artigo 25 do 
Código de Defesa do Consumidor, incumbindo a 
vítima a iniciativa de demandar contra um ou 
contra todos que compõem a cadeia de prestadores 
do serviço defeituoso.
2. O contrato de transporte, em geral, 
consubstancia obrigação de resultado e abrange 
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não apenas o transporte em si, mas o tempo e o 
modo acordados.
3. Os Autores foram impedidos de gozar suas 
férias e desfrutar do local que escolheram para 
passear, por culpa das empresas demandadas, o que 
configura o dano moral indenizável.
4. A fixação da indenização por danos morais 
depende do prudente arbítrio do julgador, para 
que não haja enriquecimento da parte autora em 
detrimento do empobrecimento da ré.
5. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas, 
mas não providas. Unânime.( Processo APC 
20140111871696, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL. 
Julgamento: 17/02/2016. Órgão Julgador 3ª 
Turma Cível. Publicação: Publicado no DJE : 
01/03/2016 . Pág.: 370).

Dessa forma, não há o que se falar com relação à falta de legitimidade, se a 

parte autora comprovou diante dos códigos de reserva de fls. 38/39 que possuía uma 

compra realizada na empresa aérea TAM, fazendo prova de que havia uma cadeia de 

prestação de serviços que começou com a agência de viagens AVATUR e deveria ter 

terminado com o transporte aéreo a ser realizado pela empresa apelante, respondendo 

assim as duas empresas por qualquer falha na prestação de serviços, independente de 

culpa, de forma solidária. Corroborando com este entendimento:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
SERVIÇOS DE PACOTE DE VIAGENS. VÔO ALTERADO. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRO 
OBRIGADO A PERNOITAR EM AEROPORTO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. 
VALOR. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E 
DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Respondem solidariamente pelos danos ao 
consumidor, todos os envolvidos na cadeia de 
prestação de serviços. No caso, tanto a agência 
de turismo que efetuou a operacionalização do 
pacote solicitado pela consumidora através de 
outra agência, quanto a empresa aérea que atua 
como parceira da empresa responsável pela 
alteração da data do vôo, respondem pelos danos 
causados aos consumidores no caso de falha na 
prestação dos serviços. Preliminares de 
ilegitimidade suscitadas pelas recorrentes 
rejeitadas.
2.Compulsando os autos, verifica-se que a 
consumidora adquiriu das segunda e terceira 
requeridas pacote de viagem com saída de 
Brasília, no dia 07/11/2013, com destino a 
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Lima/Peru, com escala em Bogotá/Colômbia, sendo 
que foi informada que o vôo de ida seria 
alterado, com antecipação da saída de Brasília 
para o dia 06/11/2013, mas que a companhia aérea 
providenciaria estadia e traslado para o 
aeroporto em razão da mudança dos horários do 
vôo.
3.Afere-se dos autos, ainda, que a consumidora 
foi obrigada, juntamente com outros passageiros, 
a pernoitar no aeroporto de Guarulhos/SP sem as 
devidas acomodações, permanecendo no local por 
mais de nove horas. Tal situação fere um dos 
objetivos da política nacional das relações de 
consumo, descritos no artigo 4º do Código de 
Defesa do Consumidor. Desta forma, viola o 
respeito à dignidade do consumidor, cabendo, 
assim, indenização por dano moral.
4.O dano moral decorre de uma violação de 
direitos da personalidade, atingindo, em última 
análise, o sentimento de dignidade da vítima. 
Pode ser definido como a privação ou lesão de 
direito da personalidade, independentemente de 
repercussão patrimonial direta, desconsiderando-
se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do 
cotidiano, sendo que a sanção consiste na 
imposição de uma indenização, cujo valor é fixado 
judicialmente, com a finalidade de compensar a 
vítima, punir o infrator e prevenir fatos 
semelhantes que provocam insegurança jurídica.
5.O dano moral está ínsito na ilicitude do ato 
praticado, capaz de gerar transtorno, desgaste, 
constrangimento e abalo emocional, os quais 
extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. No 
tocante ao dano moral, desnecessária se faz a 
prova de prejuízo.
6.A ausência de informação por parte da empresa 
requerida trouxe uma série de inconvenientes para 
a consumidora e constitui-se em fato que 
extrapola os meros dissabores do diaadia e faz 
nascer o direito à indenização por danos morais.
7.Na seara da fixação do valor da reparação 
devida, mister levar em consideração os 
princípios da equidade e moderação, considerando-
se a capacidade econômica das partes, a 
intensidade do sofrimento do ofendido, a 
gravidade, natureza e repercussão da ofensa.
8.Na espécie, mostra-se adequada e proporcional à 
extensão do dano a fixação da condenação em R$ 
5.000,00 (cinco mil reais).
9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença 
mantida por seus próprios fundamentos.
10.A súmula de julgamento servirá de acórdão, 
conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e 
do art. 99 do Regimento Interno das Turmas 
Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios. (Processo ACJ 
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20140210040170 DF 0004017-19.2014.8.07.0002. 
Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. 
Julgamento: 24/02/2015. Órgão Julgador 3ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 
Federal. Publicação: Publicado no DJE : 
27/02/2015 . Pág.: 386).

Diante de todo o exposto, ficou caracterizada a responsabilidade objetiva e 

solidária que as duas empresas possuíam junto a seus clientes. 

Na análise do mérito, a apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito e 

que, portanto, se houve alguma falha na prestação de serviços, foi causada somente 

pela agência de viagens, se configurando assim culpa exclusiva de terceiro.  

É certo que a culpa exclusiva de terceiro afasta a obrigação de indenizar por 

parte do fornecedor de serviços. Porém, têm-se duas observações sobre a alegação. 

Primeiro, precisa-se saber quem é o terceiro tratado pelo CDC, dessa forma temos a 

seguinte conceituação:

Importante destacar e delimitar o conceito de terceiro na excludente prevista 

no art. 12, §3º, inc. III do CDC. Neste caso, é considerado como terceiro aquele que não 

mantém qualquer vínculo com fornecedor de produtos. Trata-se de um estranho por 

completo à cadeia da à relação de consumo. Dessa maneira, não podem ser 

considerados como terceiros os prepostos, empregados e representantes legais do 

fornecedor. (BENJAMIN, 2009)

Com base na premissa exposta, nota-se a impossibilidade de qualquer 

participante da cadeia de consumo ser considerado terceiro. 

Além disso, é necessária a comprovação de que não houve falha da 

alegante, conforme o artigo 14 do CDC. Destaque-se que a autora comprovou a 

existência da compra de passagem, fazendo prova de suas alegações. Mas a apelante 

não logrou êxito em comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da 

autora, não trazendo aos autos nenhuma prova de suas alegações, não sendo possível 

afirmar se a falha na prestação se deu por conta da companhia aérea ou da agência de 

viagens. 

O fato é que os consumidores têm o direito de serem indenizados, 

independente de quem cometeu a falha. Note-se que a apelada desistiu da ação com 

relação à empresa AVATUR por não saber a localização da ré. Assim, competia à 

companhia aérea fazer prova de que o seu serviço foi adequadamente prestado, mas 

nada trouxe no sentido de demonstrar que foi a agência que não efetuou a compra ou 
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realizou a troca das passagens. Ressalte-se que uma empresa aérea de grande porte 

conta com sistemas que permitem identificar quem efetuou as compras, em nome de 

quem foram emitidas as passagens ou se foram transferidas para outras pessoas, 

mesmo assim nada nesse sentido foi juntado aos autos. Como se observa:

Ação de indenização por danos materiais e morais. 
TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO DEFICIENTE. Código de 
defesa do consumidor. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 
DANO MORAL e material CONFIGURADO. Sentença 
mantida pelos próprios fundamentos. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO MANTIDO porque razoável e 
proporcional. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% (vinte porcento).
1. Cabível a reparação dos danos morais sofridos 
em razão do defeito do serviço realizado pela 
empresa aérea ré, de modo que se impõe a 
manutenção da sentença. Hipótese em que o dano 
moral puro, prescindindo de prova da sua efetiva 
ocorrência, uma vez que houve falha na prestação 
do serviço configurada no descaso com que foi 
tratado o consumidor.
2. Aplicação do CDC: A relação entre as partes se 
trata de uma típica relação de consumo, a fazer 
incidir, inconteste, as normas do estatuto 
consumerista (CDC - Código do Consumidor). Por 
esta razão, no presente feito, o qual versa sobre 
relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus 
probatório, assim competia à companhia aérea a 
prova de que o serviço foi adequadamente 
prestado, porém nada trouxe no sentido de 
demonstrar que o consumidor foi devidamente 
informado acerca do preenchimento na compra das 
passagens, portanto, o recorrente não logrou 
êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou 
modificativo do direito do Autor nos termos do 
art. 333, II do CPC, ônus que lhe incumbia, 
sobretudo por se tratar de relação consumerista 
onde se admite a inversão do ônus da prova.
3. A responsabilidade do prestador de serviços é 
objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
4. Não cabe a alegação de falta de razoabilidade 
e proporcionalidade em relação ao quantum, pois a 
r. Sentença proferida pelo juízo a quo respeitou 
os requisitos para sua valoração.
5. Acertado o entendimento acerca do dano 
material, pois o consumidor teve que despender de 
novos valores para efetivar sua viagem, sendo 
necessária a restituição do valor gasto a mais.
6. Sentença que se mantém, por seus próprios 
fundamentos, com súmula do julgamento servindo de 
acórdão, com fulcro no art. 46 da lei nº 
9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 20% 
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do valor da condenação.

De outro lado, a apelante alega a inexistência de danos materiais 

indenizáveis, fato que não prospera, tendo em vista a necessidade de restituição de 

valores extras gastos com passagens de ônibus e alimentação, em razão do 

impedimento de embarque em voo por falha na prestação de serviços da apelante. 

Assim, os autores têm direito à restituição de valor, comprovadamente perdido por conta 

do dano sofrido. 

Por fim, a recorrente argumenta que o caso em questão trata do dever de 

indenizar, porém não existiu a prática de ato ilícito que enseja o direito a reparação por 

danos morais. 

Assim, afirmam que os apelados não comprovaram, minimamente, os danos 

morais sofridos, devendo ser considerado como um mero dissabor. 

Ressalte-se que o dano moral decorre de uma violação de direitos da 

personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode 

ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente 

de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou 

vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, 

cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator 

e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

Nota-se que o caso em questão, se trata de uma questão vivenciada que vai 

além do mero aborrecimento, se mostrando capaz de provocar angústia e frustação, 

sendo passível de indenização. 

Com relação à alegação de valor exorbitante, tem-se claro que a fixação da 

indenização deve levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, 

além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função 

pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma 

sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, 

gerar enriquecimento sem causa.

Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, nota-se que a 

condenação, apesar de devida, não atende a critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, como se vê em casos semelhantes, onde houve impedimento de 

embarque, inclusive com exposição à situação vexatória.

Neste sentido é a jurisprudência: 
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RECURSO INOMINADO IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM 
RAZÃO DA NÃO FORMALIZAÇÃO DO BILHETE AÉREO 
DEVIDAMENTE QUITADO. DESCASO E DESRESPEITO COM O 
CONSUMIDOR. DANO MORAL E MAJORADO PARA R$ 
6.000,00. RESPONSABILIDADE Cla CONTRATUAL. 
INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO 
ENUNCIADO 12.13 ?A? DESTA TURMA RECURSAL. 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª 
Turma Recursal - 0001908-46.2013.8.16.0154/0 - 
Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Gustavo Tinoco 
de Almeida - - J. 21.10.2014).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
- TRANSPORTE AÉREO - VIAGEM INTERNACIONAL - 
PASSAGEM COMPRADA COM PONTOS DE PLANO DE 
FIDELIDADE - RECUSA DA EMPRESA NO MOMENTO DO 
CHECK IN EM ACEITAR A PASSAGEM DA P.V. 
CONSUMIDORA EIS QUE NESTA CONSTAVA SEU NOME DE 
SOLTEIRA E EM SEU PASSAPORTE O NOME DE CASADA - 
RECUSA EM CORRIGIR TAL ERRO E EMITIR NOVA 
PASSAGEM - CONSUMIDORA QUE SE VIU OBRIGADA A 
ADQUIRIR NOVA PASSAGEM - APÓS O EMBARQUE, JÁ NA 
AERONAVE, RECUSA DOS FUNCIONÁRIOS EM ACEITAR O 
BILHETE EMITIDO A MÃO PELA FUNCIONÁRIA DO GUICHÊ 
- FUNCIONÁRIOS QUE PRETENDIAM QUE A CONSUMIDORA 
SE RETIRASSE DA CLASSE EXECUTIVA - DESCASO COM O 
CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVA - EXPOSIÇÃO DA 
CONSUMIDORA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA - FALHA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR TANTO 
DANOS MORAIS, QUANTO OS MATERIAIS - RELAÇÃO DE 
CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 
CONFIGURADO PELO DESCASO COM O CONSUMIDOR - 
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. 2 VALOR ESCORREITO 
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009478-
92.2011.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Letícia 
Guimarães - Data da Publicação: 23/10/2012).

Sendo assim, voto pelo provimento parcial à Apelação para reduzir o valor 

da indenização arbitrada inicialmente aos apelantes em R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

apelado/autor  e juros morátorios com base nos índices previstos no art. art. 1º-F da Lei 

n. 9.494/97, a partir da sentença, atendo-se à razoabilidade e à proporcionalidade.

Custas e honorários advocatícios nos termos da sentença, em razão da 

sucumbência da parte ré.  

Deixo de arbitrar verbas honorárias recursais, a teor do art. 14 do Código de 
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Processo Civil e da orientação traçada pelo Enunciado Administrativo nº 07, do Superior 

Tribunal de Justiça.

É como voto.

DECISÃO

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

"Decide a Segunda Câmara, à unanimidade, afastar a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, dar parcial provimento ao Apelo, nos 

termos do voto do Relator".

Julgamento presidido pela Desembargadora Waldirene Cordeiro, com voto. 

Participaram do julgamento, também, o Desembargador Roberto Barros (Relator) e o 

Desembargador Júnior Alberto (Membro). Procurador de Justiça Cosmo Lima de Sousa.

Sara Cordeiro de  Vasconcelos Silva

Secretária
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