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ACÓRDÃO

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  TRANSPORTE 
AÉREO.  IMPEDIMENTO  DE  EMBARQUE. 
APRESENTAÇÃO DE RG COM MAIS DE 10 ANOS 
DE  EMISSÃO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇO.  DOCUMENTO  SEM  RASURAS. 
POSSIBILIDADE  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO 
CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA. 
DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. 
PROVA DO EFETIVO GASTO. RESSARCIMENTO 
DEVIDO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

-  “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.” (Artigo 14, caput, CDC)

-  O impedimento  de  embarque  por  motivo 
injustificado  caracteriza  má  prestação  de 
serviço,  passível  de  indenização  por  danos 
morais,  não  se  podendo  lançar  tal 
acontecimento  à  conta  do  mero  transtorno  do 
cotidiano.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível,  por 
maioria de votos,  contra o voto da  Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  que  negava  provimento  ao  recurso,  em  dar  provimento  ao 
recurso  voluntário,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  certidão  de 
julgamento de fl.190.

Relatório

Adoto o relatório constante 183/184, in verbis:

“Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Linduarte 
Pereira Rodrigues contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível 
da Comarca de Campina Grande que, nos autos da ação de indenização 
por danos morais e materiais ajuizada em face da TAM Linhas Aéreas 
S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Na  decisão  hostilizada,  o  juízo  a  quo  não  reconheceu 
configurada a existência de danos morais e materiais, por entender que, 
em razão das alterações naturais de aparência, uma fotografia tirada há 
mais  de  dez  anos  não  dá  segurança  à  companhia  aérea  de  que  o 
passageiro  que  pretende  embarcar  é  o  mesmo que  está  descrito  no 
documento.

Em suas razões recursais, fls. 144/149, o apelante alega 
que estava viajando para proferir uma palestra no Estado do Maranhão, 
no  entanto,  se  viu  impedido  de  embarcar  no  voo,  porque  teria 
apresentado seu RG expedido há mais de 10 (dez) anos.

Afirma  que  apresentou  seu  RG,  Carteira  Reservista, 
carteira  de  estudante  de  pós-doutorado,  CPF,  dentre  todos  os  outros 
documentos  que  portava,  mas,  mesmo  assim,  não  permitiram  seu 
embarque.

Aduz  que  foi  encaminhando  à  Polícia  Federal,  onde  o 
delegado constatou que inexistia irregularidades e tentou embarcá-lo no 
voo,  no entanto,  este já tinha partido e o próximo somente sairia  em 
25.07.2212, data posterior à apresentação da palestra, objeto da viagem.

Sustenta que não resta dúvida quanto aos danos morais 
suportados, em razão da falta de zelo e cuidado da empresa apelada, 
que o deixou “à mercê e totalmente desprotegido, além de envergonhado 
e decepcionado”.
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Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo,  com  a 
consequente  procedência  da  ação,  a  fim  de  que  a  apelada  seja 
condenada  a  pagar  indenização  a  título  de  danos  morais,  além  dos 
danos  materiais  decorrentes  das  despesas  com  as  passagens,  táxi, 
refeições e reservas de hotel.

Em contrarrazões,  fls.  154/173,  a apelada assevera que 
não foi possível reconhecer o apelante no documento apresentado por 
ele  na  hora  do  embarque,  diante  das  mudanças  físicas  ocorridas  ao 
longo de 17 anos, razão pela qual foi impedido de embarcar.

Argumenta a inexistência de ato ilícito a configurar danos 
morais  e  materiais,  bem  assim  que  a  culpa  pelo  ocorrido  foi  do 
recorrente,  que  não  apresentou  os  documentos  necessários  à  sua 
identificação. Requer, ao final, o desprovimento do apelo.

O  Ministério  Público  emitiu  parecer  pelo  provimento  do 
recurso, fls. 178/181.”

Na sessão de julgamento do dia 16 de setembro de 
2014 à Desa. Maria das Graças Morais Guedes, relatora, proferiu seu 
voto no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento de 
que:  “No  caso,  por  questão  de  segurança,  caberia  ao  consumidor 
apresentar documento recente,  no qual não restasse dúvidas acerca de 
sua identidade, até mesmo para se precaver, ante o crescente número de 
fraudes com documentos existentes em nosso ordenamento jurídico, no 
entanto, não o fez, impondo-se a manutenção da sentença.”.

É o relatório.
Voto.

Após  análise  detida  dos  autos,  peço  vênia  à  eminente 
Relatora,  Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  para 
divergir.

Segundo  consta  dos  autos  trata-se  o  presente  feito  de 
demanda em que busca o autor indenização em virtude de não lhe ter 
sido possível embarcar no vôo para o qual comprou passagem. Como 
conseqüência,  perdeu  de  apresentar  sua  palestra  em  Congresso  no 
Estado  do  Maranhão,  ante  a  negativa  de  embarque  praticada  pela 
recorrida,  sob  a  justificativa que a  identificação do autor  foi  realizada 
através de RG com mais de 10 (anos) de expedição.
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É incontroverso que o  autor  comprou passagem para o 
Estado do Maranhão, saindo o vôo de Natal-RN, viajando, todavia, de 
Campina Grande-PB para Natal-RN, de taxi.

Observo  que  o  fundamento  apresentado  na  sentença 
recorrida, ausência de apresentação de documento de identificação atual 
do autor, não deve prevalecer, posto que, pela fotocópia apresentada à fl. 
14 dos autos, o documento de identidade (RG) não está em mau estado 
(com  rasuras)  e  a  companhia  aérea  agiu  ilegalmente  ao  negar  o 
embarque do recorrente, posto que caso entendesse necessário poderia 
solicitar outro documento de identificação pessoal.

No caso em debate restou evidente a má prestação do 
serviço, pois estando o passageiro diante de funcionário da companhia 
aérea,  portando  documento  de  identidade  em  bom  estado  de 
conservação (fl.  14),  com foto  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 do portador da documentação, para melhor fundamentação 
de sua decisão quanto ao embarque do passageiro, ao invés da postura 
radical e excessivamente rigorosa de vetar, de pronto, o embarque do 
consumidor.

Sobre o tema, transcrevo recente julgado deste E. Tribunal 
em caso semelhante ao dos autos. Vejamos:

“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. - Da falha na prestação do serviço,  
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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  razoabilidade  e  
proporcionalidade,  observando  as 
peculiaridades do caso concreto, mantendo-se a  
indenização, quando a mesma for estabelecida 
em  quantia  razoável.(TJPB -  Acórdão  do 
processo nº 00035676120138150011 - Órgão 2ª  
Câmara  Especializada  Cível)  -  Relator  DES 
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS - j. em 19-
08-2014)

Assim, observo que a funcionária da promovida agiu de 
forma  a  causar  prejuízo  ao  recorrente,  primeiro  porque  recebeu  a 
companhia aérea o pagamento pelo serviço de transporte a ser efetuado.

Também,  a  caso  existisse  a  dúvida  seria  facilmente 
sanável,  sendo  obrigação  dos  funcionários  possuírem  treinamento  e 
formação para solução deste tipo de situação.

Ressalto, ainda, que a Agência Nacional de Aviação Civil, 
através da Resolução nº 130, esclarece ao consumidor que apresente 
Rg  ou  outro  documento  oficial  com  fotografia  para  embarque, 
recomendando  que  o  documento  de  identificação  seja  emitido  com 
menos de 10 anos.

Assim,  a  ANAC  não  determinou  a  obrigatoriedade  de 
apresentação  de  documento  de  identificação  para  embarque  cuja 
expedição seja inferior a 10 anos, apenas RECOMENDOU.

Assim,  tudo  leva  a  crer  que  houve  equívoco  dos 
funcionários  da  demandada,  os  quais  se  enganaram  acerca  dos 
documentos necessários para permitir o embarque, já que o recorrente 
alega que apresentou carteira de pós-graduado com foto,  reservista e 
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carteira  de  habilitação,  e  sobre  tal  manifestação  a  empresa  não 
questionou.

A conclusão é de total ausência de juridicidade na atitude 
da ré em negar o embarque do autor. Ainda que houvesse dificuldade na 
identificação  do  recorrente  com  a  apresentação  do  RG,  caberia  aos 
funcionários solicitar outros documentos para elucidar possível  dúvida, 
porém o documento apresentado pelo autor não poderia gerar óbice para 
impedir que se iniciasse a viagem. 

Assim,  entendo  como  devida  a  indenização  por  danos 
morais em favor do autor, pois o impedimento de embarque por motivo 
injustificado  caracteriza  má  prestação  de  serviço,  passível  de 
indenização por danos morais, não se podendo lançar tal acontecimento 
à conta do mero transtorno do cotidiano.

Diante da gravidade das conseqüências do acontecido, em 
especial  do  descaso  da  companhia  aérea,  seu  elevado  potencial 
econômico e a necessidade de repressão que deve ter a conduta, o valor 
do dano moral que entendo suficiente para o caso dos autos é de 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.

Quanto ao dano material,  de  igual  sorte  entendo que o 
autor/recorrente  faz  jus  ao  ressarcimento  de  tal  verba,  referente  aos 
gastos,  devidamente  comprovados,  tais  como  despesas  com  as 
hospedagens, reserva de hotel, deslocamento de táxi, ressarcimento do 
valor das passagens, totalizando em R$ 2.776,01, com juros e correção 
monetária desde a data da compra.

Ante o exposto, com o reforço da vênia a Relatora, voto no 
sentido  de  DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  VOLUNTÁRIO,  para 
condenar a recorrida no pagamento de indenização por danos morais no 
valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da 
data do julgado e de juros de mora a contar da citação, e na condenação 
da promovida em danos materiais no total de R$ 2.776,01, com juros e 
correção monetária desde a data do pagamento efetivado.

Condeno,  ainda,  a  empresa  recorrida  em  custas  e 
honorários advocatícios sucumbências fixados em 15% sobre o valor da 
condenação.

É como voto.
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Presidiu a Sessão o Exmo Srª. Desª. Maria das Graças de 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, a Exma. Desª. Maria das 
Graças de Morais Guedes (relatora originária),   o Exmo. Dr. Ricardo 
Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides) e o Exmo Des. José Aurélio da Cruz (relator para o 
acórdão)

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz 
da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator para o Acórdão
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