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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM DE
FÉRIAS  COM  A  FAMÍLIA.  RESERVA  DE
PASSAGEM AÉREA COM ERRO DE GRAFIA DO
NOME  DO  PASSAGEIRO.  NEGATIVA  DE
EMBARQUE.  TRANSTORNO  E  INQUIETAÇÃO.
DANOS  MORAIS  CARACTERIZADO.  REDUÇÃO
DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE
NOVAS  PASSAGENS.  DANO  MATERIAL.
COMPROVADO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

-  Nos  termos  do  art.  14  do  CDC,  é  objetiva  a
responsabilidade  da  ré,  fornecedora  de  serviços,
pelos  danos  causados  aos  seus  clientes,  isto  é,
independentemente  da  existência  de  culpa,  por
defeitos relativos à prestação do serviço, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição.

-  Necessitando a Autora adquirir  novas passagens,
diante  da  negativa  de  embarque,  devem  esses
valores despendidos serem reembolsados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE o Apelo, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 165.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação  Cível manejada pela  CVC  Brasil

Operadora e Agência de Viagens S/A contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível

da  Comarca de Campina Grande  de  fls. 131/134  que, nos autos da Ação de

Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais, julgou procedente  o pedido,

condenando a parte ré a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de

danos morais e R$ 2.065,84 (dois mil  e sessenta e cinco reais  e  oitenta e

quatro centavos) por danos materiais.

Nas razões de fls. 136/144, a Apelante defende que inexiste o

dever de indenizar, tendo em vista a culpa exclusiva da Apelada, uma vez que

é responsável pelas informações cadastrais e, ainda, teve oportunidade, por

três vezes, de solicitar a correção do erro do nome, e não fez. Por fim, pediu,

na hipótese de vencida sua tese, a minoração do valor do dano moral arbitrado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 149/153.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  158/161,  opinou  pelo

desprovimento do Apelo.

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente,  cabe  referir  que,  nos  termos  do  art.  14  do

CPC/2015,  a  norma  processual  não  retroagirá,  sendo  respeitados  os  atos

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da

norma revogada:

Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,
respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.

 

Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições
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constantes  do  CPC/1973,  em  vigor  quando  do  ajuizamento  da  ação,  da

prolação da Sentença e da interposição deste recurso.

Extrai-se  dos autos  que a  Promovente  adquiriu  passagem

aérea,  por  intermédio  da  Promovida,  (João  Pessoa/São  Paulo;  São

Paulo/Brasília e Brasília/João Pessoa),  para os dias 05 e 08 de outubro de

2011, visando realizar uma viagem de férias com a família. Todavia, quando foi

realizar o  check-in, no aeroporto de João Pessoa, foi impedida de embarcar

com o referido bilhete, em virtude do seu nome estar diferente do presente nos

documentos pessoais. Tal fato, ocorreu devido a falha na prestação de serviço

da Promovida que registrou, na passagem, o nome Sunaly Castro, quando na

verdade o nome correto era Sunnally Lima Vasconcelos, conforme fls. 10/17.

Vê-se, ainda, no caderno processual  que, para seguir viagem,

a  Promovente  teve  que  adquirir  novas  passagens,  gerando  despesas  não

programadas  e  mais  transtorno  e  inquietação,  em  virtude  de  também  não

conseguir retornar na mesma aeronave que trazia a família.

Pois bem.

Nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade da

Ré, fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes, isto é,

independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação

do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua

fruição.

Tal  responsabilidade  somente  é  afastada  se:  prestado  o

serviço,  restar  comprovado  que  o  defeito  inexiste,  se  comprovada  a  culpa

exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC) ou, ainda,

nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. 

In  casu,  os contratos de prestação de serviços de turismo

juntados às fls. 14/16  atribuem verossimilhança à versão da Autora, de que

houve erro na grafia do nome da Promovente, quando na elaboração do pacto

pelo Promovido, gerando consequentemente erro na emissão do bilhete.
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Assim, tem a empresa Ré o dever de indenizar o dano moral

causado, ante a inexistência de excludentes e ter gerado diversos transtornos a

Promovente.

Quanto ao valor da reparação, deve representar para a vítima

uma satisfação capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado,

deve  significar  para  o  ofensor  um  efeito  pedagógico,  no  sentido  de  inibir

reiteração de fatos similares no futuro. 

Sobre o tema, o seguinte ensinamento do mestre Caio Mário

da Silva Pereira (Responsabilidade Civil.  6ª edição. Editora Forense: Rio de

Janeiro, 1995. p. 65):

“O problema de sua reparação deve ser posto em
termos de que a reparação do dano moral, a par do
caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir
sentido  compensatório.  Sem  a  noção  de
equivalência, que é própria da indenização do dano
moral,  corresponderá à função compensatória  pelo
que  tiver  sofrido.  Somente  assumindo  uma
concepção desta ordem é que se compreenderá que
o direito positivo estabelece o princípio da reparação
do  dano  moral.  A isso  é  de  se  acrescer  que  na
reparação do dano moral insere-se uma atitude de
solidariedade à vítima.” 

Importante  avaliar,  também,  a  natureza da  falta  cometida,  a

eventual contribuição da vítima e a condição das partes. O valor não pode ser

excessivo,  a  ponto  de ensejar  o  enriquecimento  sem causa,  mas,  também,

inexpressivo, a tornar-se insignificante.

Na hipótese dos autos, tenho que o montante arbitrado em R$

8.000,00  (oito  mil  reais)  se  mostra  um  tanto  além  daqueles  normalmente

fixados para casos semelhantes. Logo, reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil

reais). 

Quanto  aos  danos  materiais,  necessitando  a  Autora  adquirir
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novas  passagens,  diante  da  negativa  de  embarque,  devem  esses  valores

despendidos  ser  reembolsados,  conforme  determinou  o  Magistrado

sentenciante.

Frente ao exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o Apelo, para,

reformando o  decisum, reduzir o valor da indenização por danos morais para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a Sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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