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ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0059334-94.2014.815.2001 — 5ª Vara Cível da Capital.
Relator :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Fernando Guilherme Perazzo Costa
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Advogado :  Marcio  Vinícius  Costa  Pereira  (OAB/RJ  84.367)  e  Thiago
Cartaxo Patriota (OAB/PB 12.513).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR DANOS
MORAIS.  UTILIZAÇÃO DE MILHAS DO PROGRAMA
SMILES,  POR  AÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE
QUE O CONSUMIDOR TENHA CONTRIBUÍDO PARA O
EVENTO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  REFORMA.  REEMBOLSO  DAS
MILHAS  UTILIZADAS.  TRECHO  DE  VIAGEM  NÃO
PONTUADO. MILHAS QUE DEVEM SER CREDITADAS.
DANO MORAL  IN RE IPSA.  VALOR ARBITRADO EM
CONSONÂNCIA  COM  OS  POSTULADOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE.
RECURSO APELATÓRIO PROVIDO. 

- É cediço que a responsabilidade da instituição nos casos de
negociação  em  decorrência  de  fraude  praticada  por  terceiro
decorre do risco do empreendimento, sendo hipótese de falha na
prestação dos serviços contratados, tendo em vista que eventual
culpa  de  terceiro  não  isenta  a  recorrida  da  responsabilidade,
cuidando-se de fortuito interno.
 
- Patente a responsabilidade da apelada, evidenciada a falha na
prestação do serviço, deve a companhia responder pelos danos
suportados, no caso em que o episódio não se amolda a mero
aborrecimento.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado,  por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fernando Guilherme
Perazzo  Costa contra  a  Sentença  de  fls.  110/113,  proferida  nos  autos  da  ação  de
obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada pelo apelante em face da
SMILES S/A., que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o promovente ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2º do NCPC, observada a regra do art. 98, § 3º do mesmo codex.

 
Irresignado,  o  autor  interpôs  apelação  cível  de  fls.  115/125,

alegando, em suma, que a apelada nunca creditou na sua conta de milhagem os pontos
referentes a uma viagem que realizou de São Paulo para Atlanta, nos Estados Unidos da
América  e,  por  isso,  foi  rebaixado de categoria,  de “ouro”  para  “prata”,  perdendo
benefícios em decorrência desse decréscimo. Afirma, ainda, que terceiros, acessaram
sua conta no programa de milhagem SMILES, nos dias 09 e 10 de junho de 2014,
realizando  diversas  operações  como  resgate  de  passagens  e  compras  em  sites
internacionais,  sem que a empresa tenha apurado tal fato e devolvido as 124 mil
milhas utilizadas indevidamente. Requer a devolução dos pontos (milhas), bem como
indenização por danos morais.

Contrarrazões às 128/135v.

Instada  a  se  manifestar,  a  d.  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer de fls. 142/144, sem opinar no mérito recursal, porquanto ausente interesse que
recomende sua intervenção.

É o relatório.

Voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano
moral, em que o autor pretende a reparação pelos danos morais e reembolso de milhas
que alega terem sido utilizadas por terceiros.

Alega o promovente, em apertada síntese, que realizou, no dia
25/01/2014  viagem  de  São  Paulo  para  Atlanta,  nos  Estados  Unidos,  pela  empresa
DELTA, parceira da promovida/apelada, todavia, os pontos do trecho de ida não foram
computados em sua conta SMILES. Informa que, em contato com a empresa, obteve
apenas a informação de que houve um problema no sistema e que sua reclamação estava
em análise.  Afirmou na exordial  que se passaram mais  de 06 meses sem que fosse
solucionada sua reclamação. Reclama, ainda, o apelante que foi “rebaixado da categoria
ouro” para a “prata” devido a não pontuação desse trecho, bem como em virtude da



invasão em sua conta do PROGRAMA SMILES, em que terceiros, utilizando sua senha
de acesso, teriam utilizado mais 124 mil milhas, com o resgate de passagens e compras
em sites, nos dias 09 e 10 de junho de 2014.

Requer a devolução dos pontos (milhas), bem como indenização
por danos morais pelos prejuízos sofridos.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial e condenou
o promovente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC, observada a regra do art. 98, § 3º
do mesmo codex.

Convém destacar que a relação entre as partes é de consumo,
incidindo ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que são de
ordem pública e de interesse social. Sendo assim, qualquer cláusula contratual deve ser
interpretada, a princípio, de forma favorável ao consumidor, considerando-se abusivas
aquelas que limitem ou restrinjam seus direitos.

No caso, a sentença merece reforma.
 
Cinge-se, pois, a controvérsia a compensação por dano moral,

em razão da alegada falha na prestação de serviço da apelada. 

Inicialmente,  cumpre  demonstrar  que,  nos  termos  do
Regulamento do Programa de milhagem SMILES, os pontos/milhas são acumulados da
seguinte forma:

“(...)  1.1.  O Programa Smiles  (“Programa Smiles”)  consiste
num  programa  de  acúmulo  de  milhas  por  parte  dos
participantes  citados  no  item  1.2  infra  (”Participantes”),
mediante  condições  citadas  abaixo,  quais  serão  alocadas  na
conta  Smiles  do  Participante  (“Conta  Smiles”).  Os
Participantes  poderão  acumular  milhas  voando  pela  VRG
Linhas Aéreas S.A. em voos operados com as marcas GOL ou
VARIG  (”VRG”)  ou  pelas  Companhias  Aéreas  Parceiras
(“Companhias  Aéreas  Parceiras”)  ou  ainda,  adquirindo
produtos e/ou serviços de empresas parceiras (“Parceiras”). As
milhas  poderão  ser  resgatadas  pelo  Participante  através  da
emissão  de  Prêmios  Smiles  definidos  no  item  8  deste
regulamento.(…).

Conforme se observa do extrato de fls. 22/23, nos dias 09 e 10
de junho de 2014, foram realizadas diversas operações na conta SMILES do apelante,
como resgate  de 174.930 milhas  junto ao  WALMART,  compra  de  20.000 pontos  e
resgate  de  passagens  em  nome  de  terceiros:  EDERSON  SILVA  (1.000  milhas);
ANTÔNIO  TRINDADE  (02  bilhetes,  sendo  um  de  500  e  outro  16.000  milhas)  e
ROGÉRIO CASAGRANDE (16.000 milhas).

Saliente-se  que  a  própria  empresa  reconhece  o  erro  na
emissão indevida de passagem, tanto que reembolsou o autor, com o estorno de



1.500 das milhas acima utilizadas, confirmando a tese do apelante de fraude nas
operações  acima,  as  quais  desconhece.  Tal  fato  também  foi  reconhecido  pela
atendente, como se observa do diálogo à fl. 26.

Sendo  assim,  o uso  indevido  das  milhas  do  Apelante  por
terceiros é inquestionável. Não há nos autos sequer indícios de que o consumidor tenha
contribuído para o evento,  fornecendo a terceiro o conhecimento de suas senhas, ou
documentos pessoais, logo, a devolução das milhas utilizadas é medida que se impõe.

Veja-se  ainda  que  o  recorrente  reclama  a  não  pontuação  de
passagem adquirida  junto  à  empresa  DELTA,  parceira  da  apelada,  ocorrida,  no  dia
25/01/2014, em viagem realizada de São Paulo para Atlanta, nos Estados Unidos. 

Embora afirme, na contestação (fl. 37) que “de fato o cômputo
das milhas não se deu no momento da viagem, o que não significa que não tenha
ocorrido em momento posterior”, compulsando-se os autos, percebe-se que em nenhum
momento a recorrida demonstrou que tenha creditado tais pontos, sendo assim, deverá
fazê-lo, uma vez que ocorrerá o acúmulo de milhas quando realizadas viagens também
junto às companhias aéreas parceiras, o que é a hipótese.

É  cediço  que  a  responsabilidade  da  instituição  nos  casos  de
negociação  em  decorrência  de  fraude  praticada  por  terceiro  decorre  do  risco  do
empreendimento, sendo hipótese de falha na prestação dos serviços contratados, tendo
em vista  que  eventual  culpa  de  terceiro  não isenta  a  recorrida  da responsabilidade,
cuidando-se de  fortuito interno, vez que manipulação de dados da promovida, como
lançamento positivo ou negativo de pontos, deve ser de seu inteiro controle, visando
sempre a segurança dos seus clientes, evitando-lhes prejuízos injustificáveis.

 
Patente a  responsabilidade da apelada,  evidenciada a falha na

prestação  do  serviço,  deve  a  companhia  responder  pelos  danos  suportados,  pois  o
episódio não se amolda a mero aborrecimento.

O apelante foi vítima de utilização indevida de seus pontos de
milhagem do  Programa  SMILES  por  terceiros  alheios  a  seu  conhecimento  sem ter
contribuído para o episódio e sem receber qualquer auxílio da companhia após o relato
do ocorrido, nas diversas tentativas de resolver de forma amigável, como se colhe dos
autos.

Portanto, existente a relação de causa e efeito entre a conduta
desidiosa da recorrida e a lesão sofrida pelo apelante. 

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E
MATERIAL.  SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DA  SEGUNDA  RÉ,
AFASTADA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  EMPRESA  DE
TRANSPORTE  AÉREO  E  DA  PARCEIRA  RESPONSÁVEL  PELO
PROGRAMA  DE  MILHAGEM.  FURTO  DE  MILHAS  DO



PROGRAMA SMILES POR AÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA CONTRIBUÍDO
PARA O EVENTO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA PARA SE DEVOLVER APENAS 160 MIL
MILHAS E NÃO, 210 MIL MILHAS, SOB PENA DE BIS IN IDEM.
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO NO MONTANTE
DE R$ 3.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE.  RECURSO  A
QUE  SE  DÁ  PARCIAL  PROVIMENTO.  (Apelação  nº  0377853-
53.2013.8.19.0001,  23ª  Câmara Cível  -  Consumidor  do TJRJ,  Rel.
Marcos André Chut. j. 21.10.2015, Publ. 23.10.2015). 

APELAÇÃO.  CIVIL.  AÇÃO  COMINATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS  E  MORAIS.  PROGRAMA DE MILHAS
AÉREAS.  FRAUDE.  UTILIZAÇÃO  POR  TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ADOÇÃO DA TEORIA DO
RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.  FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO.
ART.  927,  §  ÚNICO  DO  CC  E  ART.  14 DO  CDC.  DEVER  DE
INDENIZAR.  DANOS  MATERIAIS  COMPROVADOS.  PRESENÇA
DE  CULPA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DE  ENGANO
JUSTIFICÁVEL.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DOS  VALORES
DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR COM PASSAGENS AÉREAS.
DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  MANUTENÇÃO  DO
QUANTUM  ARBITRADO.  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.
CONDENAÇÃO  INTEGRAL  DA  RÉ  E  MAJORAÇÃO  DO
PERCENTUAL FIXADO  A TÍTULO  DE  HONORÁRIOS  DE  10%
PARA  15%.  1.  Pela  teoria  do  risco  da  atividade  empresarial,  a
empresa de aviação que gerencia programas de milhagem, tem o
dever de responder, independentemente de culpa, pelos fatos e vícios
resultantes do exercício da sua atividade. 2. Evidenciada a prestação
defeituosa  dos  serviços,  decorrente  da  fragilidade  do  sistema  de
comércio  eletrônico,  vulnerável  à  ocorrência  de  fraudes,  e
caracterizada a culpa da empresa de aviação, no cancelamento de
passagens  emitidas  pelo  programa  de  milhagens,  impõe-se  a
restituição em dobro do valor despendido pelo consumidor, para a
aquisição  do  trecho  aéreo  que  poderia  voar  gratuitamente.
Conforme STJ "A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 42
do CDC, estabelece que o engano é considerado justificável quando
não decorre de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviço". 3.
Caracteriza dano moral  o  óbice  à  utilização,  pelo consumidor,  de
programa de milhagens para aquisição de passagens aéreas e a sua
submissão  à  ineficiência  do  call  center  da  empresa  de  aviação,
impondo-se, na espécie, a manutenção do quantum arbitrado no juízo
monocrático. 4. Verificada a inexistência de sucumbência recíproca,
impõe-se a condenação integral  da ré ao pagamento das despesas
processuais,  com  a  majoração  da  verba  honorária  arbitrada  na
sentença.  5.  Recurso  (1)  conhecido  e  desprovido.  6.  Recurso  (2)
conhecido e provido. (Processo nº 1536358-5, 11ª Câmara Cível do
TJPR,  Rel.  Luciane  R.  C.  Ludovico.  j.  09.11.2016,  unânime,  DJ
28.11.2016). 

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0008078%20Art%2042&sid=30202afe.1e51a08.0.0#JD_LEI-0008078Art42
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0008078%20Art%2014&sid=30202afe.1e51a08.0.0#JD_LEI-0008078Art14
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0010406%2F02%20Art%20927&sid=30202afe.1e51a08.0.0#JD_LEI-001040602Art927


Assim,  o  valor  da  reparação  moral  deve  ser  arbitrado  em
patamar capaz de suavizar as consequências do evento danoso para o consumidor, assim
como  também desestimular  práticas  análogas  pelos  fornecedores  ou  prestadores  de
serviço, cabendo ao julgador considerar os fatos ocorridos e sua repercussão, fixando a
indenização com prudência e bom senso. 

 
No  caso,  a  importância  de  R$  3.000,00,  mostra-se  em

consonância  com os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade  e  o  caráter
pedagógico/punitivo do instituto. 

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso
apelatório, para, reformando a sentença, determinar à promovida o reembolso das 124
mil milhas do autor, indevidamente utilizadas por terceiros, bem como, sejam creditadas
as milhas referentes ao trecho não pontuado, na viagem realizada pelo promovente, de
São Paulo a Atlanta, nos Estados Unidos, conforme requerido na inicial. Condeno, por
fim, a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o ora apelado ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em  R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 

 
É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento o Exmo.  Sr.  Dr.  João Batista  Barbosa (Juiz
Convocado com jurisdição  limitada  para substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de Sá e
Benevides), o Exmo. Sr. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado para
substituir a  Desª. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de
Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nób-
rega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

     João Batista Barbosa
    Juiz Convocado/Relator
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Apelação Cível nº 0059334-94.2014.815.2001 — 5ª Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fernando Guilherme
Perazzo  Costa contra  a  Sentença  de  fls.  110/113,  proferida  nos  autos  da  ação  de
obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada pelo apelante em face da
SMILES S/A. que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o promovente ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2º do NCPC, observada a regra do art. 98, § 3º do mesmo codex.

 
Irresignado,  o  autor  interpôs  apelação  cível  de  fls.  115/125,

alegando, em suma, que a apelada nunca creditou na sua conta de milhagem os pontos
referentes a uma viagem que realizou de São Paulo para Atlanta, nos Estados Unidos da
América  e,  por  isso,  foi  rebaixado  de  categoria,  de  “ouro”  para  “prata”,  perdendo
benefícios em decorrência desse decréscimo. Afirma, ainda, que terceiros, de acessaram
sua conta no programa de milhagem SMILES, nos dias 09 e 10 de junho de 2014,
realizando  diversas  operações  como  resgate  de  passagens  e  compras  em  sites
internacionais, sem que a empresa tenha apurado tal fato e devolvido as 124 mil milhas
utilizadas  indevidamente.  Requer  a  devolução  dos  pontos  (milhas),  bem  como
indenização por danos morais.

Contrarrazões às128/135v.

Instada  a  se  manifestar,  a  d.  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer de fls. 142/144, sem opinar no mérito recursal, porquanto ausente interesse que
recomende sua intervenção.

É o relatório.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018.



  João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator


