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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 002.5438.84.2012.815.0011
ORIGEM : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR   : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
ADVOGADOS : Márcio Vinícius Costa Pereira e Thiago Cartaxo Patriota 
APELADO    : Carlos Alberto de Almeida Filho
ADVOGADO   : Yuri Ramos de Farias Aires

DIREITO  DO  CONSUMIDOR  –  Apelação
Cível  –  Ação  de  indenização  por  danos
morais – Transporte de passageiro  menor
de  idade –  Autorização  de  viagem  –
Expressa  previsão  de  entrega  da  criança
exclusivamente  ao  genitor  –
Descumprimento – Falha na prestação do
serviço  –  Responsabilidade  objetiva  –
Conduta capaz de revelar ilícito civil – Dano
moral  configurado  –  “Quantum”
indenizatório  –  Proporcionalidade  e
razoabilidade  –  Manutenção  do  valor
arbitrado – Desprovimento.

– A responsabilidade civil das companhias
aéreas em decorrência da má prestação de
serviços é regulada pelo Código de Defesa
do Consumidor.

–  O  prestador  do  serviço  aéreo  deveria
juntar  prova que pudesse desconstituir  as
alegações da parte autora de que procurou
desesperadamente notícias de sua filha na
sala  de  desembarque,  todavia,  os
funcionários  não  sabiam  informar  o
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paradeiro  da criança,  tendo a menor  sido
entregue  aos  avós  maternos,  sem  que  a
empresa  aérea  tivesse  colhido  os  nomes
das pessoas que a levaram para que o pai
pudesse confirmar que ela não estava com
pessoas  estranhas,  causando  ao  genitor
aflito, angústia e desespero.

– Deveria a apelante trazer aos autos prova
que pudesse desconstituir as alegações do
recorrido, a qual poderia albergar a isenção
de culpa.

–  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,  negar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de fl. 125.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos
morais proposta por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FILHO, em face da
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A,  a qual o autor narrou em sua
peça vestibular que sua filha de 9 (nove) anos, que reside com a mãe na cida-
de de São Paulo-SP, embarcou, desacompanhada, através de autorização ju-
dicial de viagem (fl. 11), sob responsabilidade da empresa aérea promovida,
na capital paulistana com destino a João Pessoa-PB,  para passar férias com
o pai, o ora recorrido, no período de 30 de agosto de 2012 à 10 de outubro de
2012.

Asseverou que na autorização judicial de vi-
agem (fl. 11) consta expressamente que a criança deveria ser entregue so-
mente ao seu genitor quando chegasse na capital paraibana, todavia, ao che-
gar na sala de desembarque para buscar sua filha, ficou aflito com o fato da
menor não se encontrar no desembarque da aeronave. 

Afirmou que  procurou  desesperadamente
notícias da criança, mas os funcionários que estavam na sala de desembar-
que não sabiam informar o paradeiro de sua filha. Somente após longo e an-
gustiante período de procura, foi informado que a menor havia sido entregue
aos avós maternos.

Arguiu  que  a  empresa  aérea  demandada
descumpriu o estabelecido de forma expressa na autorização judicial, agindo
de forma irresponsável ao entregar a criança sem colher os nomes das pesso-
as que a levaram e, até que confirmasse com os antigos sogros que de fato
haviam pego a criança, estava em situação de pavor, com o risco de pessoas
estranhas terem levado sua filha.

Pugnou pela condenação da empresa aé-
rea ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contestação às fls. 17/27, sustentando, em
síntese, a ausência de comprovação do alegado e requerendo a improcedên-
cia dos pedidos do autor.

Impugnação à resposta da ré ofertadas às
fls. 72/78.

Sentenciando  o  feito,  o M.M.  Juiz da  2ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande julgou procedente o pedido auto-
ral, condenando a promovida, ora apelante, a indenizar o autor, a título de da-
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nos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigi-
da pelo INPC, a contar da data da sentença, e acrescida de juros de mora à
base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a Gol Linhas Aéreas Inteligen-
tes S/A interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando que o autor
trouxe aos autos apenas meras alegações, sem qualquer lastro probatório,
não podendo ser compelida a indenizar a parte sem comprovação mínima da
verossimilhança dos fatos.

Aduz, ainda, que, caso não se entenda pela
ausência de comprovação do alegado, a conduta não enseja a configuração
de dano moral, porque o ato ilícito não foi suficiente para atingir a intimidade,
honra, imagem ou moral do recorrido, não havendo dano moral a ser indeni-
zado.

Por fim, subsidiariamente, postula pela re-
dução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões às fls. 110/112, pugna o ape-
lado pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fl.118).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

A apelante alega que o autor trouxe aos au-
tos apenas meras alegações, sem qualquer lastro probatório,  não podendo
ser compelida a indenizar  a parte sem comprovação mínima da verossimi-
lhança dos fatos.

Aduz, ainda, que, caso não se entenda pela
ausência de comprovação do alegado, a conduta não enseja a configuração
de dano moral, porque o ato ilícito não foi suficiente para atingir a intimidade,
honra, imagem ou moral do recorrido, não havendo dano moral a ser indeni-
zado.

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

A  relação  existente  entre  as  partes é  de
consumo e está amparada pela Lei 8.078/90. 
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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.

Assim, aplicáveis às relações estabelecidas
entre o transportador aéreo e o consumidor as normas consumeristas, como
já decidido pelo colendo STJ: 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  TRANSPORTE  AÉREO  DE
PESSOAS.  FALHA  DO  SERVIÇO. EXTRAVIO  DE
BAGAGEM.  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. QUANTUM  INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça
entende  que  a  responsabilidade  civil  das  companhias
aéreas  em  decorrência  da  má  prestação  de  serviços,
após a entrada em vigor da Lei  8.078/90,  não é mais
regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores
modificações  (Convenção  de  Haia  e  Convenção  de
Montreal),  ou  pelo  Código Brasileiro  de  Aeronáutica,
subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.
2.  O entendimento pacificado no Superior Tribunal de
Justiça é  de que o valor  estabelecido pelas  instâncias
ordinárias a título de reparação por danos morais pode
ser  revisto  tão  somente  nas  hipóteses  em  que  a
condenação  revelar-se  irrisória  ou  exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não
se  evidencia  no  presente  caso.  3.  Não  se  mostra
exagerada  a  fixação,  pelo  Tribunal  a  quo,  em  R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em
favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos
por  ocasião  da  utilização  dos  serviços  da  agravante,
motivo  pelo  qual  não  se  justifica  a  excepcional
intervenção desta Corte no presente feito. 4. A revisão
do  julgado,  conforme  pretendida,  encontra  óbice  na
Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de
matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental a que se
nega  provimento.  (AgRg  no  Ag  1380215/SP,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
19/04/2012, DJe 10/05/2012). (grifei).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  DEFEITO.
TRANSPORTE  AÉREO. PERDA  DA  CONEXÃO.
MENOR  DESACOMPANHADA.  FALTA  DE
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CUIDADOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO. 1. A empresa
aérea  responde  objetivamente  por  eventuais  danos
causados  ao  passageiro,  independentemente  da
comprovação  de  dolo  ou  culpa  (CDC,  art.  14).  2.
Demonstrada  a  falha  no  serviço  de  transporte  da
companhia  aérea,  ao  permitir  que  criança  de  apenas
doze  anos  de  idade  ficasse  desacompanhada  durante
conexão no aeroporto, sem a assistência de funcionários
da empresa,  como devido,  mas contado apenas com a
ajuda de  terceiro  para  ser  localizada,  após  ter  ficado
exposta a diversos infortúnios, tem-se por caracterizado
abalo  moral,  cuja  gravidade  gera  transtornos  que
superam o mero aborrecimento (CF, art. 5º, V e X; CDC,
art. 6º, vi). 3. Sopesando-se as condições financeiras da
requerida,  bem  como  a  extensão  dos  danos  morais
experimentados,  decorrentes  do  descaso  da  companhia
aérea,  o  valor  de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais)  não
constitui  enriquecimento  ilícito  da  vítima.  4.  Recurso
conhecido,  mas  não  provido.  (TJRR;  AC
0010.10.905490-7; Câmara Única; Rel. Juiz Conv. Erick
Linhares; DJERR 20/06/2013; Pág. 23) 

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.

Dito  isso,  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.

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
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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,  se  infere  da
documentação  juntada  à  fl.  11  (autorização  judicial  de  viagem),  ser
incontroverso que a criança deveria ser entregue exclusivamente ao pai, ora
apelado, não tendo o prestador do serviço aéreo juntado prova que pudesse
desconstituir  as  alegações  da  parte  autora  de  que  procurou
desesperadamente notícias de sua filha na sala de desembarque, todavia, os
funcionários não sabiam informar o paradeiro da criança, tendo a menor sido
entregue  aos avós maternos,  sem  que a empresa aérea tivesse  colhido os
nomes das pessoas que a levaram para que o pai pudesse confirmar que ela
não estava com pessoas estranhas,  causando ao genitor  aflito,  angústia  e
desespero.

Deveria a apelante  trazer aos autos prova
que pudesse desconstituir as alegações do recorrido, a qual poderia albergar
a isenção de culpa.

Os danos, nesta hipótese, são presumidos,
dispensando a sua cabal comprovação, mesmo porque decorrem da própria
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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 vislumbra
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
para caracterizar dano moral, constituindo meros aborrecimentos, impassíveis
de ressarcimento.

Em  casos  análogos,  eis  alguns  julgados
dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. TRANSPORTE
AÉREO.  PERDA  DA  CONEXÃO.  MENOR
DESACOMPANHADA.  FALTA  DE  CUIDADOS.
DANO  MORAL.  FIXAÇÃO.  1.  A  empresa  aérea
responde objetivamente por eventuais danos causados ao
passageiro, independentemente da comprovação de dolo
ou  culpa  (CDC,  art.  14).  2.  Demonstrada  a  falha  no
serviço de transporte da companhia aérea, ao permitir
que  criança  de  apenas  doze  anos  de  idade  ficasse
desacompanhada durante conexão no aeroporto, sem a
assistência  de  funcionários  da  empresa,  como  devido,
mas contado apenas com a ajuda de terceiro para ser
localizada,  após  ter  ficado  exposta  a  diversos
infortúnios, tem-se por caracterizado abalo moral, cuja
gravidade  gera  transtornos  que  superam  o  mero
aborrecimento (CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, vi). 3.
Sopesando-se  as  condições  financeiras  da  requerida,
bem como a extensão dos danos morais experimentados,
decorrentes do descaso da companhia aérea, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) não constitui enriquecimento
ilícito da vítima. 4. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJRR; AC 0010.10.905490-7; Câmara Única; Rel. Juiz
Conv.  Erick  Linhares;  DJERR  20/06/2013;  Pág.  23).
(grifei). 

E,

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação
de  indenização.  Transporte  aéreo  internacional.
Passageiro menor que dispunha de alvará judicial  de
autorização  para  viagem. Negativa  de  embarque.
Alegação de que a politica da empresa aerea parceira
não permitia transporte de menores desacompanhados.
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Ademais,  periodo  de  viagem  que  supostamente
extrapolaria o prazo previsto na autorização.  Conduta
omissiva  da  empresa  ré  que  contraria  o  princípio  do
dever de informação ao consumidor constante do artigo
6º, III, do CDC. Falha na prestação do serviço. Dever de
indenizar  de  forma  objetiva.  Responsabilidade
evidenciada. Danos morais devidos no patamar fixado
na  sentença. Termo  inicial  dos  juros  de  mora
devidamente  fixado  recurso  conhecido  e  desprovido.
(TJPR;  ApCiv  1067601-4;  Londrina;  Décima  Câmara
Cível; Rel. Juiz Conv. Carlos Henrique Licheski Klein;
DJPR 31/03/2014; Pág. 151). (grifei).  

No que tange ao “quantum” indenizatório, a
jurisprudência desta Corte tem acompanhando o entendimento esposado pelo
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$  4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada pelo julgador monocrático, porquanto ela encontra-
se,  inclusive,  dentro  dos  parâmetros  estabelecidos  por  esta  Câmara  para
casos análogos, sendo injustificável a redução pretendida.
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto,  mantendo “in totum”
a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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