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Assunto : Transporte Aéreo

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
TRANSPORTE AÉREO. PREENCHIMENTO INCOMPLETO DO 
NOME DO PASSAGEIRO NO CADASTRO DE COMPRA DA 
PASSAGEM PELA INTERNET. NEGATIVA DE EMBARQUE. 
POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO PELOS DEMAIS DADOS E 
DOCUMENTOS PESSOAIS.  MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO 
MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO 
DOS PONTOS DO PROGRAMA E RESSARCIMENTO DO VALOR 
CORRESPONDENTE À TAXA DE EMBARQUE. DANOS MORAIS. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de transporte aéreo de passageiros se enquadram 
nas relações negociais alcançadas pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Logo, a responsabilidade civil é objetiva, ocorrendo nos 
moldes do art. 14, caput, do referido diploma legal.

2. A negativa de embarque a passageiro em razão de mero erro no 
preenchimento do seu nome, cujo engano poderia ser facilmente 
esclarecido e sanado pela companhia aérea mediante a conferência 
de outros documentos do passageiro, configura falha na prestação 
do serviço, ensejador do dever de indenizar, máxime quando não 
comprovada a ocorrência de qualquer causa de exclusão de 
responsabilidade. Precedentes.

3. Ainda que a Agência Nacional de Aviação Civil  ANAC 
estabeleça, em sua Portaria n.º 676/CG  5, que "o bilhete de 
passagem é pessoal e intransferível", nada impede que o nome de 
um passageiro que esteja incompleto, seja corrigido por ocasião do 
"check in", desde que isso não acarrete a transferência do bilhete 
aéreo para terceiro. 

4. Restando demonstrados nos autos a conduta, o nexo causal e os 
danos sofridos, e inexistindo causas que os excluam, a empresa 
aérea deve ser responsabilizada pelos danos experimentados pela 
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recorrida.

5. No caso, não há dúvidas de que o ato ilícito perpetrado foi 
causador de inegável constrangimento e transtornos significativos, 
extrapolando os limites de meros dissabores do cotidiano. O 
quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo em R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), encontra-se pautado nos limites da razoabilidade e da 
proporcionalidade, mostrando-se, portanto, adequado a reparar o 
dano moral sofrido pela recorrida, que restou impedida de embarcar 
em voo previamente reservado, perdendo compromissos 
profissionais. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

6. O dano material não se presume, devendo ser efetivamente 
comprovado para fins de indenização. Destarte, considerando que 
as passagens aéreas foram adquiridas mediante pontos do 
programa TAM Fidelidade, deve ser reformada a sentença na parte 
em que condenou a companhia aérea ao pagamento de quantia 
que seria, supostamente, necessária para aquisição das 
passagens, determinando-se, por conseguinte, a devolução em 
favor da Apelada dos pontos do programa efetivamente utilizados 
para  aquisição das respectivas passagens aéreas, além do 
ressarcimento do valor correspondente à taxa de embarque, R$ 
35,04 (trinta e cinco reais e quatro centavos).

7. Apelo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam os Membros que 

compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à 

unanimidade, dar provimento parcial ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. 

Rio Branco, 29 de agosto de 2017.

Desembargadora Eva Evangelista
Presidente

Desembargadora Cezarinete Angelim
Relatora
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R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim 

(Relatora):

Trata-se de Apelação interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A em 

face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco que, nos 

autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por DENISE DE 

MELO SILVA BORGES, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes 

termos:

“Ante o exposto, acolho os pedidos iniciais e condeno a requerida Tam 
Linhas Aéreas a pagar a autora, a título de danos matérias, o valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC 
desde o evento danoso, qual seja, a negativa de embarque (19/05/2012), 
acrescidos de juros legais de 1% a.m. a contar da citação.

Condeno a requerida ainda ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de 
danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir 
deste arbitramento, conforme preceitua a súmula 362 do STJ, acrescidos de 
juros legis de 1% a.m. a contar da citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor total 
da condenação.

Publicar e intimar. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 
arquivar. (...)”

Em suas razões, sustenta a Apelante, em apertada síntese, a tese 

de excludente de responsabilidade civil pela ausência de nexo causal entre o alegado dano 

e a conduta da empresa TAM, sob o argumento de que não houve qualquer conduta ilícita 

praticada pela Apelante, já que os danos alegados ocorreram, exclusivamente, em razão da 

emissão equivocada do bilhete aéreo, isto é, por culpa exclusiva do consumidor, incidindo 

na hipótese a regra contida no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 

Salienta que a própria Apelada foi quem informou equivocadamente 

seu nome com abreviação do sobrenome, excluindo o “DE”, deixando de observar no 

momento da efetivação da compra o devido preenchimento do campo referente ao nome do 

passageiro.

Aduz que o sobrenome da Apelada é DENISE DE MELO SILVA 

BORGES, e não DENISE MELO SILVA BORGES, portanto, não poderia a Apelante permitir 

o embarque da Apelada, visto que o sobrenome do passageiro não era o mesmo do 

documento de identificação apresentado, acrescentando que a empresa aérea apenas 

cumpriu as determinações da ANAC, ao não permitir o embarque de passageiro, cujo 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Primeira Câmara Cível

4

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.915-631, Tel. 68 3302-0444/0445, Rio Branco-AC - 

Mod. 500239 - Autos n.º 0009862-08.2011.8.01.0001

sobrenome não é o mesmo da emissão das passagens.

Defende que não existe nenhum lastro probatório dos danos 

materiais alegados que possa ensejar a condenação da Apelante ao pagamento do valor de 

R$ 2.000,00, já que a Apelada utilizou-se dos pontos da TAM FIDELIDADE, e não 

despendeu a referida quantia para efetuar a compra das passagens, o que é possível 

constatar pelos próprios documentos juntados à inicial, tendo sido comprovado apenas o 

dispêndio de R$ 35,04. Acrescenta que o dano material deve ser comprovado e nunca 

presumido e que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu 

direito.

Assevera que não há que se falar em reparação por dano moral, 

haja vista a inexistência de ilícito civil e, especialmente, a ausência de comprovação do 

suposto dano sofrido, sendo evidente que o mero dissabor não basta para caracterizar a 

ocorrência de dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Alega que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo na sentença, 

em momento algum a Apelada sofreu qualquer constrangimento indevido, tendo sido 

passadas todas as informações inerentes à emissão de passagens, sendo que a opção de 

não voar se deu pela própria Apelada, que em momento algum, inclusive, procurou os 

atendentes da TAM para requerer o reembolso dos pontos TAM FIDELIDADE, ou 

remanejamento do voo.

Em homenagem ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a 

condenação a título de danos morais, sustenta que o valor deve ser minorado, uma vez que 

se mostra excessivo, devendo ser fixado de forma proporcional à real extensão do dano.

Com base nesses argumentos, requer, ao final, o conhecimento e 

provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se 

improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais para patamares condizentes com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora regularmente intimada, a parte Apelada deixou transcorrer in 

albis o prazo, sem apresentar contrarrazões (certidão de fl. 157).

Não sendo caso de intervenção do Ministério Público (art. 178 do 

CPC c/c o artigo 172, § 1º, do Regimento Interno do Egrégio TJAC), ausente interesse 
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público a justificar a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

A Desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim 

(Relatora):

No presente caso, pretende a empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A 

a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, para que seja afastada a condenação 

que lhe foi imposta a título de indenização por danos materiais e morais, ou, 

subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Preambularmente, é importante esclarecer que embora o Novo 

Código de Processo Civil, o qual passou a vigorar em 18/03/2016, por se tratar de norma 

processual tenha aplicação imediata, ao presente caso serão aplicadas as disposições 

processuais inerentes ao CPC/1973.

Isso porque os atos jurídicos processuais (Sentença e Apelação) 

tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento anterior, devendo ser 

privilegiadas as disposições de direito intertemporal estabelecidas no art. 14 do CPC/2015, 

em observância ao disposto no Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ.

Destarte, em juízo de admissibilidade recursal, conheço do presente 

Apelo, porquanto presentes os requisitos formais de admissibilidade intrínsecos e 

extrínsecos (art. 514 do CPC/1973).

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta em discussão cinge-se à análise acerca de 

responsabilidade civil sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de má 

prestação no serviço de transporte aéreo.

Pois bem.

Como cediço, os contratos de transporte aéreo de passageiros se 

enquadram nas relações negociais alcançadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Logo, a responsabilidade civil é objetiva, ocorrendo nos moldes do art. 14, caput, do 

referido diploma legal, in verbis:
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“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, para a caracterização da responsabilidade civil do 

fornecedor do serviço, basta a comprovação do nexo causal e do dano sofrido, 

independente da comprovação de culpa da empresa, eis que decorre do próprio risco da 

atividade que desenvolve, cuja responsabilidade só é elidida nos casos de força maior, 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

De outro lado, há de se ressaltar que, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC, é assegurado ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso vertente, colhe-se da narrativa dos fatos constantes na 

petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, que a Apelada adquiriu pela 

internet, através do cartão fidelidade da TAM, passagens aéreas de ida e volta, trechos Rio 

Branco/São Paulo e São Paulo/Rio Branco, cuja ida estava marcada para o dia 19/05/2010, 

às 13h da tarde, conforme e-mail de confirmação da reserva 200TVQ enviado por 

siteb2c@tam.com.br, com status da viagem: “confirmado” (fls. 15/16 e 19/20).

Todavia, segundo afirmou a Apelada, no dia da viagem, ao chegar 

ao aeroporto de Rio Branco e se dirigir ao balcão de atendimento da Apelante, para fazer o 

check in na fila preferencial, pois portadora do cartão fidelidade TAM, funcionários da 

referida empresa lhe informaram que não haviam encontrado na lista de passageiros o 

nome e nem o sobrenome da Apelada, mesmo esta tendo apresentado no balcão o código 

de reserva da viagem.

Alegou a Apelada que a funcionária da empresa Apelante, com o 

nome de KAROL, não demonstrando nenhuma atenção para o caso, disse que não mais lhe 

atenderia, alegando que a TAM não tem código de reserva e que a Apelada não era 

passageira daquele voo, colocando a mesma numa situação vexatória, pois estava em seu 

pleno direito de procurar saber o porquê que seu nome não estava incluso na lista de 

passageiros, eis que havia feito corretamente a reserva e confirmado o voo, através de 

resposta enviada ao seu e-mail.

Salientou a Apelada que tal situação causou vergonha e 

mailto:siteb2c@tam.com.br
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constrangimento perante as pessoas que estavam fazendo o check in, inclusive alguns 

deles eram seus conhecidos e clientes. Ressaltou, ainda, que em razão de ter sido 

impedida de embarcar na data previamente agendada, deixou de participar de uma feira 

que acontece apenas uma vez por ano em São Paulo, que era uma oportunidade única que 

a requerente possuía para aprimorar sua nova casa de eventos na cidade de Rio Branco.

Nas razões do presente recurso, a Apelante alega que o embarque 

da recorrida foi recusado por culpa exclusiva da consumidora, que ao efetuar a compra da 

passagem pela internet, preencheu seu nome de forma equivocada, de modo que não 

poderia a Apelante permitir o seu embarque, tendo em vista que o sobrenome da 

passageira não era o mesmo do documento de identificação apresentado, acrescentando 

que a empresa aérea apenas cumpriu as determinações da ANAC.

De fato, o acervo probatório constante dos autos, notadamente os 

documentos carreados às fls. 15/20, evidenciam que o sobrenome da passageira não foi 

preenchido de forma completa, já que, ao invés de constar "Denise de Melo Silva 

Borges", como grafado na sua CNH (fl. 17), constou "Denise Melo Silva Borges".

Todavia, em que pese alegue a companhia aérea recorrente de que 

não cometeu nenhum ato ilícito ao impedir o embarque da demandante, havendo culpa 

exclusiva da vítima, tenho que essa ação equivocada por parte da Apelada não é suficiente 

para afastar a responsabilidade da companhia aérea, porquanto restou caracterizada falha 

na prestação do serviço decorrente da falta de assistência adequada à passageira.

Cuidando-se de mero erro material, constatado apenas por ocasião 

da realização do "check in", incumbia à Apelante adotar as providências necessárias para a 

solução do impasse, efetuando a devida complementação do nome da passageira, que por 

ocasião da reserva via internet, por simples equívoco, olvidou-se de incluir em seu 

sobrenome a preposição “DE”, o que poderia ter sido devidamente esclarecido mediante a 

conferência de outros dados da passageira, como por exemplo, RG, CPF e filiação.

Vale dizer, existindo informações que permitam a companhia aérea 

de identificar o passageiro e confirmar a autenticidade da passagem, apesar do erro 

cometido no preenchimento do nome da compradora, resta caracterizado o ato ilícito ao 

impedir o seu embarque.

Ademais, há de se ressaltar que a Apelada era participante do 

programa de fidelidade da empresa aérea Apelante, sendo passageira frequente, com 
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registro no cadastro da empresa (52572370), conforme cópia do Cartão TAM Fidelidade 

carreado à fl. 14 destes autos, o que tornaria ainda mais fácil a sua identificação.

Embora o equívoco no preenchimento do nome da passageira possa 

ser atribuído à pessoa que comprou a passagem, o defeito na prestação do serviço ocorreu 

no momento em que a empresa aérea recusou-se, de forma desarrazoada, a corrigir tal 

equívoco e não forneceu nenhuma alternativa viável para solucionar o problema.

É importante destacar que a Portaria n.º 676/CG  5 da Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC estabelece apenas que “o bilhete de passagem é pessoal 

e intransferível”, mas não impede que o nome de um passageiro com erro de grafia seja 

corrigido, desde que isso não acarrete a transferência do bilhete aéreo para terceiros.

Ora, a companhia aérea Apelante não logrou demonstrar ter 

prestado a devida assistência à passageira, buscando resolver o problema, o qual era de 

simples solução. Ao invés de solucionar a questão, a Apelante agiu com afronta aos 

princípios da lealdade e da boa-fé objetiva que devem ser observadas nas relações de 

consumo, ao simplesmente impedir o embarque da parte Apelada.

Ademais, tendo sido invertido o ônus da prova em favor da 

consumidora (fl. 63), cabia à empresa aérea Apelante comprovar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC/1973), o que 

não ocorreu, tendo sido, inclusive, decretada a revelia da parte ré, por ter apresentando 

contestação fora do prazo legal.

Nesse contexto, incontestável a responsabilidade civil da empresa 

Apelante frente aos danos causados à consumidora, eis que patente a falha na prestação 

do serviço, devendo a Apelante, portanto, reparar todos os prejuízos decorrentes da sua 

conduta ilícita consistente no impedimento de embarque da consumidora.

A título de ilustração, trago à colação julgados dos Tribunais de 

Justiça do país sobre o tema em questão:

“JUIZADO ESPECIAL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. REPARAÇAO 
CIVIL. PREENCHIMENTO INCORRETO DO CADASTRO NA COMPRA DE 
PASSAGEM PELA INTERNET. UTILIZAÇÃO APENAS DO PRÉ NOME 
COMPOSTO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PASSAGEIROS 
PELOS DEMAIS DADOS PESSOAIS E DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO DA 
PASSAGEM. IMPEDIMENTO DO EMBARQUE. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR 
DAS PASSAGENS E INDENIZAÇÃO PELAS ESTADIAS PERDIDAS. DANO 
MORAL AFASTADO DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO. RECURSO 
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CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas relações de consumo, a 
responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva, assentada 
no risco da atividade econômica ou comercial, abraçada pelo Código de Defesa 
do Consumidor. Neste caso e pela própria natureza da responsabilidade civil, o 
fornecedor somente se exonera do dever de reparar no caso de culpa exclusiva 
do consumidor, de terceiro, caso fortuito ou força maior. 2. Na compra de 
passagem aérea através da rede mundial de comunicação (internet), é preciso 
que o adquirente fique atento as regras e normas previstas no site da 
companhia, para que não incorra em erros que prejudiquem a utilização do 
bilhete ou o embarque. Contudo, existindo informações que permitam a 
companhia aérea de identificar o passageiro e confirmar a autenticidade da 
passagem - conferência de data de nascimento, número do documento de 
identidade ou passaporte, local e data de nascimento, etc. - apesar de erro 
cometido no preenchimento do nome do comprador, resta caracterizado o 
ato ilícito ao impedir o seu embarque. (...).  6.RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJDFT - 20130710250735ACJ, Relator: LUÍS 
GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 
Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/11/2014, Publicado no DJE: 
03/12/2014) (destaquei)

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE 
EMBARQUE DEVIDO A ERRO NA GRAFIA DO SOBRENOME. RELAÇÃO 
DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSO 
E DESCASO COM O CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE 
ADEQUA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSOSCONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJPR - Recursos 
Inominados nº 0010382-82.2014.8.16.0182; 11º Juizado Especial Cível da 
Comarca de Curitiba; Relatora: Juíza Renata Ribeiro Bau; Data do 
julgamento: 12/05/2015; Data da publicação: 14/05/2015) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE 
DE EMBARQUE PELA INCONGRUÊNCIA DO NOME DO AUTOR QUE 
IMPEDIU O EMBARQUE. IRREGULARIDADE NO NOME. NOME QUE 
CONSTOU INCOMPLETO QUANDO DA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM. DANO 
MORAL EVIDENCIADO. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO PARA COM OS 
DEMANDANTES. FRUSTRAÇÃO QUE DESBORDA DO 
TOLERÁVEL. INDENIZAÇÃO FIXADA DADAS AS PECULIARIDADES DO 
CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS - Recurso 
Cível Nº 71006797955, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 07/06/2017) 
(destaquei)

No que tange ao dano moral, torna-se mais do que evidente que os 

fatos narrados nestes autos não podem ser considerados como simples dissabores 

corriqueiros, incapazes de causar rompimento do equilíbrio psicológico do indivíduo, 

conforme argumenta a Apelante. 

In casu, a conduta desidiosa empregada pela empresa recorrente 

resultou na negativa de embarque à passageira, que acabou não realizando a viagem na 

data pretendida, perdendo, por conseguinte, compromissos profissionais previamente 

agendados, revelando, assim, total descaso para com a consumidora, deixando-a lançada à 

própria sorte. 
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É assente na jurisprudência que o dano moral resta configurado toda 

vez que uma pessoa sofrer abalo na sua esfera subjetiva, capaz de lhe ocasionar vexames, 

humilhações, transtornos, dores, dentre outros sentimentos negativos, abaladores da honra 

objetiva e subjetiva do mesmo. No caso, não há dúvidas de que o ato ilícito perpetrado foi 

causador de inegável constrangimento e transtornos significativos, extrapolando os limites 

de meros dissabores do cotidiano.

Assim, tem-se que a configuração do dano moral, no caso concreto 

resta absoluta e inarredável, sendo perfeitamente cabível o dever de indenizar.

Insurge-se, ainda, a Apelante contra a verba fixada a título de 

reparação por dano moral, ao fundamento de ser ela excessiva, a configurar enriquecimento 

ilícito da parte recorrida.

De acordo com entendimento consolidado, tanto na doutrina, como 

na jurisprudência pátria, na fixação do valor da indenização por dano moral deve-se 

sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se 

torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se 

olvidando, que a indenização do dano imaterial, tem efeito sancionatório ao causador do 

dano e compensatório à vítima.

Portanto, levando-se em consideração o grau de culpa da empresa 

recorrente e a reprovabilidade de sua conduta, as condições financeiras das partes, a 

repercussão e a extensão do dano, e principalmente o caráter preventivo e pedagógico de 

que se deve revestir a indenização, de modo a desestimular a repetição de condutas 

assemelhadas pela Apelante, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mostra-se adequado, pois 

pautado nos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Referida quantia também não destoa dos parâmetros adotados pelo 

Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em casos análogos, consoante 

se colhe dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO 
SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR DOS 
ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento pacificado no 
Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias 
ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas 
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hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, 
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que se evidencia no 
presente caso. 2. No caso, a indenização fixada, a título de danos morais, 
no valor de R$ 10.000,00, atende os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa do autor 
da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e 
pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil, notadamente 
diante das peculiaridades do caso, tais como o fato de que a empresa, sem 
nenhuma justificativa, obrigou "os passageiros a permanecerem dentro da 
aeronave após o pouso por cerca de quatro horas, principalmente no caso dos 
autores, que levavam um bebê de 9 nove meses". 3. Agravo regimental não 
provido.” (STJ - AgRg no AREsp 742.860/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 24/09/2015) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. NEGATIVA DE EMBARQUE 
INJUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO N. 280 DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. DANOS MORAIS 
CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO 
DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No 
caso dos autos, a ré/apelante (companhia aérea), não comprovou a existência 
de motivo plausível que justificasse a negativa de embarque do autor/apelado. 
2. Em razão de sua negligência, deve sim, indenizar a parte autora. 3. Restou 
comprovado nos autos a necessidade que o autor/apelado tinha em viajar, 
diante da indicação de procedimento cirúrgico, tendo sua cirurgia sido agendada 
e passagens compradas pelo Estado do Acre através do TFD. Diante da 
negativa da ré/apelante ao embarque do autor/apelado, o procedimento 
cirúrgico foi reagendado várias vezes. 4. Quantum indenizatório mantido. 5. 
Apelo desprovido. Recurso adesivo em apelação conhecido e desprovido. 
(TJAC – AC 0701611-18.2015.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 
Roberto Barros; Data de julgamento: 10/02/2017; Data de registro: 13/02/2017) 
[Indenização por dano moral: Valor de R$ 20.000,00 mantido]

"CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INDENIZAÇÃO. 
TRANSPORTE AÉREO. VÍCIO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA ELIDIDA. VENDA DE BILHETE. TRECHO A TRECHO. HORÁRIO 
DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. 60 (SESSENTA) MINUTOS. CLÁUSULA 
EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA. AGÊNCIA DE VIAGEM. 
RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA 
RECÍPROCA. APELOS: 1ª APELANTE PROVIDO, EM PARTE. 2ª APELANTE, 
PROVIDO. 1. Resulta afastada a responsabilidade de indenizar da empresa 
aérea ante a cláusula expressa do contrato de passagem, advertindo quanto ao 
horário de chegada ao aeroporto, embora emitido bilhetes de passagem trecho 
a trecho por agência de viagem em inobservância aos horários de embarque e 
desembarque nos destinos respectivos, impossibilitando a conexão entre os 
vôos. 2. De outra parte, configurado o alegado dano material de vez que 
colacionadas aos autos as notas fiscais condizentes às despesas invocadas, 
acarretando o devido ressarcimento, tal como determinado na sentença. 3. O 
dano moral pelo atraso de vôo aéreo independe de prova do dano, pois 'in re 
ipsa', todavia, deve observância aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, motivo da redução do 'quantum' indenizatório a título de danos 
morais. 4. Postulando a Autora determinado valor a título de danos morais e, 
sendo deferida somente uma parte, exsurge a sucumbência parcial, portanto, 
adequada a aplicação do previsto no art. 21 do Código de Processo Civil para 
efeito de fixação das custas processuais e honorários advocatícios rateados 
entre as partes. 5. Apelos: 1ª Apelante, provido em parte. 2º apelo, provido." 
(TJAC - AC nº 0018268-91.2006.8.01.0001, Rel. Des.ª Eva Evangelista. j. 
12.06.2012.) [Indenização por dano moral: Valor reduzido de R$ 20.000,00 
para R$ 5.000,00]
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Com relação ao dano material, a jurisprudência pátria mantém o 

entendimento segundo o qual este não se presume, muito pelo contrário, depende de prova 

robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo 

causal.

Importante salientar que mesmo na hipótese de revelia, como no 

caso dos autos, os danos materiais devem ser comprovados.

No caso concreto, embora tenha a Apelada requerido na exordial 

reparação a título de dano patrimonial equivalente ao valor da passagem aérea de ida e 

volta do trecho Rio Branco/São Paulo e vice-versa, verifica-se pelo documento carreado à fl. 

16, que as passagens aéreas foram adquiridas mediante pontos do seu cartão TAM 

Fidelidade.

Embora não seja possível detectar, de forma exata, o total de 

pontos efetivamente utilizados, eis que o documento em questão apresenta-se 

incompleto, denota-se que foi despendido pela Apelada apenas o valor de R$ 35,04 (trinta 

e cinco reais e quatro centavos) correspondente à taxa de embarque, o que corrobora o 

fato de que as passagens em questão foram adquiridas mediante o aludido programa de 

milhagem.

Dessa forma, infere-se que a condenação da Apelante ao 

pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - que segundo o Juízo a quo, seria, 

supostamente, o montante equivalente aos trechos que deixaram de ser utilizados -, não 

encontra sustentação nos autos, nem se afigura a maneira mais acertada de compensar os 

prejuízos experimentados.

Isso porque, além de não haver comprovação nesse sentido, o preço 

das passagens aéreas varia diariamente, principalmente em relação ao tempo decorrido 

entre a aquisição e a utilização. Uma passagem comprada para determinado local uma 

semana antes do embarque terá um preço muito superior àquele vigente seis meses antes 

da mesma data.

De outro lado, não se afigura justo que a Apelada perca os pontos 

resgatados para aquisição das passagens aéreas que sequer foram utilizadas, uma vez 

que foi impedida de embarcar, tendo sido frustrado o seu objetivo.

Portanto, diante de tais circunstâncias fáticas, entendo que a decisão 
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mais justa e correta no caso é a devolução, em favor da Apelada, dos pontos do programa  

utilizados para a aquisição das respectivas passagens, além da restituição da quantia 

efetivamente despendida e comprovada nos autos a título de taxa de embarque, ou seja, R$ 

35,04 (trinta e cinco reais e quatro centavos), retornando-se ao status quo ante, de modo a 

se evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 
TRANSPORTE AÉREO. UTILIZAÇÃO DE MILHAS. VÔO 
INTERNACIONAL. VIAGEM PARA EUROPA DE 12 DIAS. CANCELAMENTO 
DO VOO DE RETORNO, COM OFERECIMENTO DE DATAS INADEQUADAS 
AO AUTOR PARA REGRESSO. AQUISIÇÃO DE BILHETE DE RETORNO 
EM OUTRA COMPANHIA. DEVOLUÇÃO DOS PONTOS DO PROGRAMA DE 
MILHAGEM RELATIVOS AO RETORNO NÃO DESFRUTADO. 
ANTECIPAÇÃO Da VOLTA EM CINCO DIAS, A JUSTIFICAR REPARAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO." (TJRS - Recurso Cível Nº 71006561153, Quarta 
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 
Gomes da Silva, Julgado em 07/04/2017) (destaquei)

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Danos Materiais – 
Transporte aéreo – Autor que realizou check in com atraso de vinte minutos, 
com direito preferencial, foi impedido de embarcar por se encontrar lotado 
o voo – "Overbooking" – Indícios de ocorrência – Total descaso da companhia 
aérea que não ofereceu qualquer assistência ao passageiro, que realizou a 
viagem de veículo – Danos morais – Ocorrência – Indenização fixada no 
valor de R$ 10.000,00 – Danos Materiais – Despesas demonstradas nos autos 
– Restituição dos valores despendidos com a viagem realizada de automóvel 
– Devolução das milhas utilizadas para a compra das passagens – 
Incidência de juros a partir da citação – Relação contratual – Honorários 
advocatícios – Arbitramento em 20% do valor da condenação atualizado – 
Sentença reformada – Apelo provido." (TJSP;  Apelação 
1122516-11.2014.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 
12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro: 03/08/2017) (destaquei)

"RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. EMISSÃO DE 
PASSAGENS AÉREAS MEDIANTE RESGATE DE MILHAS. VÔO 
ALTERADO VÁRIAS VEZES PELA DEMANDADA, O QUE 
IMPOSSIBILITOU O AUTOR DE REALIZAR A VIAGEM, DE CUNHO 
PROFISSIONAL. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. DANO 
MORAL  OCORRENTE. QUANTUM ADEQUADO. CONVERSÃO DA 
PONTUAÇÃO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS 
MILHAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 
6º, DA LEI 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJRS - 
Recurso Cível Nº 71004523452, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 21/11/2013) (destaquei)

Convém sublinhar, que a despeito de não haver nos autos 

informação acerca da quantidade de pontos efetivamente utilizados para a aquisição das 

passagens, tal questão pode ser facilmente verificada pela companhia aérea Apelante, que 

possui instrumentos adequados para obter informações relativas ao seu programa TAM 
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Fidelidade.

Ante o fundamentado, dou provimento parcial ao Apelo, para 

reformar a sentença recorrida tão somente quanto à indenização fixada a título de dano 

material, no sentido de substituir a condenação que foi imposta à empresa Apelante, pela 

obrigação de proceder a devolução em favor da parte autora, ora Apelada, dos pontos do 

programa efetivamente utilizados para aquisição das respectivas passagens aéreas, além 

do ressarcimento do valor correspondente à taxa de embarque, R$ 35,04 (trinta e cinco 

reais e quatro centavos), mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos, por estes 

e por seus próprios fundamentos.

Custas pela Apelante. Sem honorários. 

É como voto.

DECISÃO

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a 

seguinte:

"Decide a Câmara, à unanimidade, dar provimento parcial ao 
apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora."

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva Evangelista. Da 

votação participaram, também, os Desembargadores Cezarinete Angelim e Laudivon 

Nogueira (Membros).

Rio Branco, 29 de agosto de 2017.

Nassara Nasserala Pires
Secretária da 1ª Câmara Cível
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