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DIREITO  DO  CONSUMIDOR  –  Apelação
Cível  –  Ação  de  indenização  por  danos
materiais e morais – Negativa de embarque
– Identidade com leves rasuras – Foto atual
e visível,  com letras e números legíveis  –
Identificação  da  passageira  possível
mediante  apresentação  de  outros
documentos – Intransigência da companhia
aérea  –  Fiscalização  imigratória  de
responsabilidade  exclusiva  dos  agentes
públicos  – Má  prestação  do  serviço
consistente em intransigência no embarque
de passageiro – Responsabilidade objetiva
–  Dano  material  –  Conduta  capaz  de
revelar ilícito civil – Dano moral configurado
–  “Quantum”  indenizatório  –
Proporcionalidade  e  razoabilidade  –
Provimento.

– A responsabilidade civil das companhias
aéreas em decorrência da má prestação de
serviços é regulada pelo Código de Defesa
do Consumidor.
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–  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, dar parcial
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de fl. 150.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais proposta por  NHAIANE ASSIS SOLEDADE, em face da
VRG LINHAS AÉREAS S/A, a qual o M.M. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca
de Campina Grande julgou  improcedente o pedido autoral,  por entender ter
havido, no caso concreto, culpa exclusiva da autora, ao apresentar documen-
to de identidade com rasuras, tendo a ré, ora apelada, agido no exercício re-
gular de direito ao negar embarque.

Irresignada, a autora interpôs o presente re-
curso de apelação cível (fls.112/122), alegando a ocorrência de cerceamento
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de defesa, posto que não houve a designação de audiência de instrução e jul-
gamento solicitada; que a negativa de embarque para Buenos Aires, Argenti-
na, se deu de forma arbitrária, eis que se fundamentou em acusações de que
a recorrente estava utilizando documentação de outra pessoa, porque a pes-
soa retratada no documento não parecia com ela mesma,  impossibilitando a
viagem e gerando profundo vexame e desconforto; por fim, que compete à po-
lícia imigratória admitir ou inadmitir o turista, cabendo à empresa aérea efetu-
ar o transporte para o qual fora contratada.

Contrarrazões às fls. 126/135, pugna a ape-
lada pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fls.140/143).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

I – Da Legislação e da falha na prestação do serviço

Julga-se oportuno estabelecer, desde logo,
a legislação aplicável à espécie.

A relação existente entre  a passageira  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.

EDUARDO  ARRUDA  ALVIM  E  FLÁVIO
CHEIM JORGE, em texto publicado na Revista de Direito do Consumidor, n.
19, ressaltam a orientação adotada pelo STF a esse respeito:

"Como  se  verá,  todavia,  o  STF  firmou  orientação  no
sentido de que as convenções e tratados internacionais
são  recepcionados  dentro  do  ordenamento  jurídico
brasileiro no mesmo plano da legislação interna, de tal
sorte  que  podem  perfeitamente  ser  afastadas  pela
legislação  ordinária  superveniente  e  com  eles
incompatível." 
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E acrescentam:

"Rejane Brasil  Filippi,  comentando referido  julgado,  é
categórica: 'Não há, portanto, sobreposição de normas
internacionais  às  leis  que  integram  o  direito  positivo
brasileiro  que  lhes  sejam  contrárias  e  supervenientes.
Embora em planos distintos,  convivem dentro de igual
hierarquia.  Em suma, a edição de lei  posterior que se
opõe a texto de norma internacional pode interromper a
vigência de referida norma'. Nesse trabalho, por último
mencionado, há farta fundamentação nesse sentido, com
lastro jurisprudencial e doutrinário. Do contrário, aliás,
estar-se-ia  concluindo  que  a  existência  de  normas
internacionais estaria a atuar como um fator limitativo
negativo  à  competência  do  poder  legislativo  nacional,
conclusão que absolutamente não corresponde à melhor
exegese.

O  MIN. FRANCISCO RESEK faz também
menção a esse julgado reconhecendo que 'ante a realidade do conflito entre
tratado e lei posterior, esta, porque expressão última da vontade do legislador
republicano deve ter sua prevalência garantida pela Justiça - sem embargo das
conseqüências  do  descumprimento  do  tratado,  no  plano  internacional"
(Eduardo  Arruda  Alvim e  Flávio  Cheim Jorge,  A  responsabilidade  Civil  no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o Transporte Aéreo, in Revista
de Direito do Consumidor, n.º 19, p. 134).

Assim, aplicáveis às relações estabelecidas
entre o transportador aéreo e a consumidora 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).
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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).

A Convenção de Montreal, que substituiu a
Convenção de Varsóvia a respeito de indenizações para danos sofridos em
transporte aéreo internacional não afasta a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor,  que  é  lei  especial,  de  caráter  geral,  abrangendo  garantia
constitucional. 

Dessa  feita,  ainda  que  o  tratado
internacional  integre  o  conjunto  de  leis  do  País,  não  pode  desrespeitar  a
prevalência da Constituição Federal e a ela não se sobrepõe. 

Eis o entendimento da doutrina: 

"A Convenção, o Código Brasileiro de Aeronáutica e o
Código de Defesa do Consumidor convivem de maneira
harmoniosa,  permanecendo  aqueles  dois  primeiros
documentos plenamente em vigor, exceto em relação a
alguns de seus dispositivos, onde o conflito é evidente.
Isso que dizer que o Código de Defesa do Consumidor
não revogou a integralidade da Convenção e do Código
Brasileiro  de  Aeronáutica,  a  não  ser  onde  patente  a
antinomia." (Antônio Herman V. Benjamin, O transporte
Aéreo e o Código de Defesa do Consumidor, in Revista
de Direito do Consumidor, v. 26, p. 39).

Logo,  se  o  Tratado  Internacional  contém
norma que colide com as regras de proteção ao consumidor, estas últimas
devem prevalecer, em decorrência da proteção constitucional da matéria.
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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.

Neste ponto está o cerne da questão.

A sentença vergastada entendeu ter havido
culpa exclusiva da vítima, posto que, pela fotocópia apresentada à fl. 16 dos
autos, estaria o documento de identidade (RG) em mau estado (com rasuras)
e  a  companhia  aérea  agiu  no  exercício  regular  de  direito  ao  negar  o
embarque, posto que  se  exige documento de identidade em bom estado de
conservação e com foto que permita a identificação do passageiro.

Embora  seja  controversa  a  razão  da
negativa do embarque, tendo a apelante aduzido que  a empresa aérea  lhe
imputou portar  identidade  de  outrem,  já  a  apelada  fulcra-se  em  rasuras
constantes  do  documento  de  identidade,  controvérsia  esta  que  não  foi
esclarecida, pois não fora designada a audiência de instrução e julgamento,
permite-se aqui adentrar no mérito, posto que  se  identifica, de pronto, a má
prestação do serviço. Explica-se.

Estando a passageira diante de funcionário
da companhia aérea,  portando  documento de identidade  em bom estado de
conservação (fl. 16), com foto atual  e visível, com letras e números legíveis,
afigura-se plenamente possível a este funcionário solicitar, naquele momento,
documentos outros  para afastar suas dúvidas em relação à identificação da
portadora  da  documentação,  para  melhor  fundamentação  de  sua  decisão
quanto  ao  embarque  da  passageira,  ao  invés  da  postura  radical  e
excessivamente rigorosa de vetar, de pronto, o embarque da consumidora.

A uma porque recebeu a companhia aérea
o pagamento pelo serviço de transporte a ser efetuado.

A  duas  porque  a  dúvida  porventura
existente  seria  facilmente  sanável,  sendo  obrigação  dos  funcionários
possuírem treinamento e formação para solução deste tipo de situação.

A três cabe à polícia imigratória do país de
destino a última palavra sobre o assunto, podendo-se até falar em termo de
compromisso  a  ser  assinado  pela  passageira,  assumindo  o  risco  pelo
embarque com documento de identidade que portava.
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Não  é  outro  o  escólio  da  jurisprudência
pátria, a seguir:

APELAÇÃO  CÍVEL.  TRANSPORTE.  COMPRA  DE
PASSAGEM  AÉREA  COM  ERRO  DE  GRAFIA  DO
NOME  DO  PASSAGEIRO.  NEGATIVA  DE
EMBARQUE.  Evidenciada  a  falha  na  prestação  do
serviço,  ensejador  do  dever  de  indenizar,  pois  a
companhia  aérea  negou  embarque  à  passageira  em
razão de mero equívoco na grafia de seu nome, situação
que  poderia  ter  sido  facilmente  sanada,  mediante  a
verificação  de  outros  dados  do  passageiro.  Devido  o
reembolso dos valores despendidos para a aquisição de
novas  passagens  aéreas,  diante  da  negativa  de
embarque.  Dano  moral  indenizável  reconhecido.
Indenização  imposta  na  sentença  majorada  para
montante  mais  condizente  com  os  prejuízos
experimentados  pela  autora.  APELAÇÃO  DA  RÉ
IMPROVIDA.  RECURSO  ADESIVO  DA  AUTORA
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70049757396, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de
Assis  Brasil,  Julgado  em  28/11/2012).  (TJ-RS  -  AC:
70049757396 RS , Relator: Luiz Roberto Imperatore de
Assis Brasil, Data de Julgamento: 28/11/2012, Décima
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 03/12/2012).

II – Do Dano

Verificada  a  má  prestação  do  serviço,
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.
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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 e que
pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais,  sob pena de
ampliarmos  excessivamente  a  abrangência  do  dano  moral,  a  ponto  de
desmerecermos o instituto do valor e da atenção merecidos.

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 constituem meros aborrecimentos, não configurando dano
moral  passível  de  indenização,  pleiteando,  eventualmente,  a  redução  do
“quantum' indenizatório arbitrado da sentença vergastada.

Pois bem.

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  intransigência  da
companhia aérea no embarque constitui a falha na prestação do serviço.

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
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para caracterizar dano moral, constituindo meros aborrecimentos, impassíveis
de ressarcimento.

Pede-se vênia para colacionar ementário de
caso análogo:

Dano  moral.  Negativa  de  embarque  indevida.  Ato
público.  Constrangimentos  experimentadosTratando-se
de negativa de embarque efetuada de forma indevida e
ilegal  perpetrada  por  funcionário  da  empresa  aérea
perante terceiro, gera dever de indenizar decorrente dos
prejuízos subjetivos experimentos pelo consumidor. (TJ-
RO  -  AC:  10000120070277710  RO
100.001.2007.027771-0,  Relator:  Desembargador
Marcos  Alaor  Diniz  Grangeia,  Data  de  Julgamento:
20/08/2008, 2ª Vara Cível).

JUIZADO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
INOVAÇÃO  NOS  FUNDAMENTOS  DE  DEFESA.
IMPOSSIBLIDADE.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCIPIO  DO
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.
CONSUMIDOR.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE TRANSPORTE AÉREO.  COMPRA DE
PASSAGEM.  INEXISTÊNCIA  DE  RESERVA  NO
BANCO  DE  DADOS  DA  EMPRESA.  FALHA  NO
SISTEMA  INFORMATIZADO  ADMITIDO.  CASO
FORTUITO  INTERNO.  VÍCIO  NA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  RESTUIÇÃO  EM DOBRO.  HIPÓTESE  DE
COBRANÇA  INDEVIDA.  INOCORRÊNCIA.
SITUAÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.  DANO  MORAL.  NEGATIVA  DE
EMBARQUE DOS  FILHOS  MENORES.
TRANSTORNO,  FRUSTRAÇÃO  E  ANGÚSTIA
RECONHECIDOS.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
QUANTUM.  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  DENTRO  DA
SISTEMÁTICA PROCESSUAL, É VEDADO AS PARTES
MUDAREM OS FATOS OU FUNDAMENTOS NA FASE
RECURSAL,  SOB  PENA  DE  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA
DEFESA. A ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO,  NO CASO DO MANTENEDOR DO SITE
DECOLAR,  ONDE TERIA HAVIDO A COMPRA DOS
PRIMEIROS  BILHETES  DE  PASSAGEM,  SOMENTE
FOI  ALEGADA  EM  SEDE  DE  APELO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONHECIMENTO  DO
RECURSO SOB ESSE FUNDAMENTO. 2. SEGUNDO O
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR,  O
FORNECEDOR  DO  SERVIÇO  RESPONDE
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OBJETIVAMENTE  PELO  FATO  OU  VÍCIO  NO
SERVIÇO,  SALVO  SE  COMPROVAR  A  CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS.
A OCORRÊNCIA DE POSSÍVEL ERRO NO SISTEMA
ELETRÔNICO  DE  CONTROLE  DE  PASSAGENS
AÉREAS CONFIGURA CASO FORTUITO INTERNO, O
QUAL  NÃO  EXCLUI  A  RESPONSABILIDADE  DA
EMPRESA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS.  3.  A
HIPÓTESE  DE  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO
CONTEMPLADA  PELO  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO
ART.  42  DA  LEI  DE  CONSUMO  REFERE-SE  À
COBRANÇA  INDEVIDA  E  PAGA  PELO
CONSUMIDOR.  NO  CASO  DE  NÃO
RECONHECIMENTO  DA  PRIMEIRA  COMPRA  DAS
PASSAGENS  AÉREAS,  ENSEJANDO  NA
NECESSIDADE DO PASSAGEIRO ADQUIRIR NOVAS
PASSAGENS  PARA  SER  TRANSPORTADO  NÃO  SE
SUBSCREVE À SITUAÇÃO DESCRITA NO PRECEITO
NORMATIVO.  HOUVE  NOVA  CONTRATAÇÃO  DO
SERVIÇO E NÃO COBRANÇA INDEVIDA. ADEMAIS,
A SITUAÇÃO NARRADA SE LIMITARIA À SEARA DO
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL,  O  QUE
AFASTARIA  A  HIPÓTESE  DE  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO.  4.  A  PECULIAR  SITUAÇÃO  DE  DESCASO
DA  EMPRESA  PARA  COM  A  CONSUMIDORA,  A
RECALCITRÂNCIA EM ASSUMIR A FALHA, ALÉM DE
CAUSAR  TRANSTORNOS,  FRUSTRAÇÕES
ABORRECIMENTOS  E ANGÚSTIA  À  MÃE DE DOIS
MENORES,  QUE  FORAM  IMPEDIDOS  DE
EMBARCAR,  CARACTERIZA O DANO MORAL.  NÃO
SE  PODERIA  IGNORAR  AINDA  O  PESADO  ÔNUS
FINANCEIRO IMPOSTO, COM A NECESSIDADE DE
AQUISIÇÃO  DE  NOVOS  BILHETES  PARA
EFETUAREM  A  VIAGEM.  TODAS  ESSAS
CIRCUNSTÂNCIAS  EXTRAPOLAM  O  LIMITE  DO
RAZOÁVEL  OU  OS  MEROS  ABORRECIMENTOS,
CONFIGURANDO O DANO MORAL. 5. OBSERVADOS
OS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE  NA  FIXAÇÃO  DA
REPARAÇÃO  DOS  DANOS  MORAIS,  NÃO  HÁ
POSSIBILIDADE  DE  SUA  REVISÃO,  CONFORME
PRETENDIDO PELA EMPRESA AÉREA. 6. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 7. SEM
CUSTAS  PROCESSUAIS  E  SEM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. (TJ-DF - ACJ: 20130111038575 DF
0103857-39.2013.8.07.0001,  Relator:  LUÍS  GUSTAVO
B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2014, 1ª
Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e
Criminais  do  DF,  Data  de  Publicação:  Publicado  no
DJE : 01/04/2014 . Pág.: 557). (grifei).

No que tange ao “quantum” indenizatório, a
jurisprudência desta Corte tem acompanhando o entendimento esposado pelo
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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
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$  20.000,00
(vinte mil  reais),  porquanto  a  negativa  de  embarque,  com a  consequente
frustração de todo um planejamento de férias familiar e individual, apresenta-
se bem mais grave que a ocorrência de atrasos, entre outros.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DOU
PROVIMENTO  ao  recurso  de  apelação  cível  interposto,  condenando  a
empresa  aérea  ao  reembolso  do  valor  despendido  para  a  aquisição  da
passagem aérea, no valor de R$ 2.064,44 (dois mil e sessenta e quatro reais
e quarenta e quatro centavos), com juros e correção monetária desde a data
da compra, bem como a indenização pelo dano moral suportado, arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da
data do julgado e de juros de mora a contar da citação.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao
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Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  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.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

Dr. Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado – Relator

12


