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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Ação indenizatória – Dano material e moral
–  Perda  de  voo  –  Apuração de
responsabilidade  civil  –  Demonstração  de
reserva  de  passagem  –  Ausência  de
comprovação do pagamento – Necessidade
de  compra  de  outra  passagem  –
Inexistência de  atribuição de  culpa  para a
empresa  –  Sentença  bem  proferida  –
Manutenção – Desprovimento do apelo.

-  Não  demonstrada a  realização  de
pagamento  para  a  reserva  de  passagem
efetivada,  a negativa da companhia aérea
em lhe embarcar no referido voo é regular,
não  ensejando  direito  à  reparação,  posto
que  decorrente  de  próprio  ato  do
consumidor. 

-  Inexistindo comprovação de nexo causal
entre  o  fato  e  o  dano  sofrido  pelo
recorrente,  afasta-se a  responsabilidade
civil de  indenizar,  restando
descaracterizado o ato ilícito praticado pela
promovida.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,



Apelação Cível nº 0059993-06.2014.815.2001

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação cível,  interposta  por
João Alves de Souza (fls.  110/115),  insurgindo-se contra  a  sentença (fls.
106/108) prolatada pela MM. Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Capital,
que  julgou  improcedente  o  pedido  formulado  nos  autos  da  “ação  de
indenização por danos morais c/c danos materiais”, proposta em desfavor da
TAM Linhas Aéreas S/A.

Na sentença proferida, a Magistrada “a quo”
entendeu que o autor não comprovou devidamente a aquisição de passagens
frente  à  companhia  aérea,  tendo  ele  próprio  apresentado  documento  que
atestava a transferência do bilhete para terceiro, de modo que inexistiu culpa
da empresa nos fatos alegados, consubstanciados na compra de passagem
em seu nome com destino a Campina Grande. 

Com isso, a Julgadora de primeiro grau não
verificou  nexo  de  causalidade  entre  o  fato  narrado  e  o  dano,  julgando
improcedentes os pedidos exordiais.

Irresignado,  o  autor/apelante,  João Alves
de Souza,  devolveu a matéria exposta na inicial, alegando, em síntese,  que
juntou os documentos comprobatórios de sua tese, defendendo, ainda, que
apenas  a  empresa  de  aviação  poderia  realizar  a  transferência  de  tickets
emitidos,  visto  que  somente  esta  é  quem  oferece  o  serviço,  sendo
responsável pela gerência de qualquer mudança de passagens e/ou reservas
realizadas.

Sustenta  a  existência  de  dano moral  e
transcreve aresto que entende favorável a sua tese, para, ao final, requerer o
provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos
exordiais.

Contrarrazões  às  fls.  138/152,  pugnando
pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça encartou o
parecer de fls. 159, sem manifestação de mérito.
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É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  vez  que
próprio, tempestivo e regularmente processado.

O  autor,  ora  apelante,  sustenta  sua  tese
para o recebimento de indenização por danos morais e materiais no fato de
ter  comprado  passagem aérea junto  à empresa  demandada e,  no  dia  do
embarque, surpreendeu-se ao ver que a passagem adquirida pela Tam Linhas
Aéreas  S/A não  constava  em seu  nome,  estando,  inclusive,  em nome de
terceiro, Sr. Miguel Correa Júnior. 

Aduz  o  recorrente,  assim, que  teve  de
adquirir  outra passagem, por outra companhia  aérea,  no dia marcado para
aquele embarque,  em valor muito mais elevado,  para assim chegar ao seu
destino, a fim de acompanhar recuperação do estado de saúde de sua mãe.

A douta Magistrada, por sua vez, entendeu
que o autor não comprovou  a  sua tese,  ao não apresentar documento que
atestava  a  demonstração  do  pagamento,  de  modo  que  inexistiu  culpa  da
empresa nos fatos alegados. 

De fato, analisando o caso exposto, em que
pese a relação de consumo existente, caberia a parte autora apresentar os
elementos  mínimos  necessários  a  seu  favor  para  a  comprovação  da
negociação  efetivada,  de  modo  a  evidenciar  o  defeito  no  serviço  pela
companhia aérea.

Examinando as  provas  acostadas,  ver-se
que o recorrente somente junta a seu favor o “Recibo de Bilhete Eletrônico” (fl.
26), sem, entretanto, anexar o comprovante de pagamento referente à compra
dos tickets.

O  tal  pagamento,  prova  de  sua
responsabilidade e de fácil  produção,  constituía elemento essencial  para a
demonstração da veracidade de suas alegações, e não se encontra acostado
nos autos.

Alegou o recorrente, ainda, que sua compra
foi  realizada  em  pontos  de  milhas,  porém,  igualmente  não  comprova  tal
assertiva. 
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É nítido verificar a ausência de provas que
deveriam  ser  apresentadas pelo  recorrente,  atestando os  elementos
constitutivos do seu direito. As provas eram necessárias para a demonstração
da veracidade dos fatos alegados por ele, tendo a Magistrada bem analisando
a questão, ao pontuar que:

“Apenas, em sede de impugnação, trouxe documento que
atesta a transferência de 26 mil pontos para a empresa
TAM, em 11 de julho de 2012,  todavia não demonstra
que  tais  pontos  foram  utilizados  para  compra  das
referidas passagens objeto da lide, que foram compradas
em setembro de 2012”.

Mais  adiante,  ainda  enfatiza  a  douta
Julgadora, “in verbis”:

“Além disso o autor às fls. 28 juntou aos autos cópias de
documento de comprova a transferência dos tickets ao
Sr.  Miguel  Correa  Júnior,  contudo  não  há  nos  autos
documento  que  ateste  que  essa  transferência  foi  deita
pela empresa promovida, para que o autor lhe imponha
culpa. Ademais, se a compra do autor não foi finalizada,
por  ausência  do  devido  pagamento,  ainda  que  por
milhas,  os  assentos  estavam livres  para  aquisição por
terceiros.” (“sic” - fl. 108).

Assim,  impõe-se manter  a  sentença  de
lavra  da  MM.  Juíza  de  Direito,  pois  proferida  de  forma  escorreita,  com
fundamentos bem lançados.

Não  demonstrada a  realização  de
pagamento para a reserva efetivada, a negativa da companhia aérea em lhe
embarcar no referido voo é regular, não ensejando direito à reparação, posto
que decorrente de seu próprio ato do consumidor. 

Inexiste comprovação de nexo causal entre
o fato e o dano sofrido pelo recorrente, afastando-se a responsabilidade civil
de indenizar quaisquer danos causados, sejam eles morais ou materiais, em
decorrência da ausência de ato ilícito praticado pela parte recorrida.

No caso em questão, pode-se reafirmar que
a  ocorrência  do fato  não  foi  atribuída ao  fornecedor  do  serviço,  assim,
afastando  a  responsabilidade  civil  deste  em  indenizar  os  danos
experimentados  pelo  recorrente.  Resta  evidenciado  que  os  danos  foram
decorrentes de culpa exclusiva da vítima, descabendo direito à indenização.
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Sobre  a  matéria,  calha  colacionar  o
seguinte julgado da jurisprudência pátria, a saber:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  -  COMPRA  DE  PASSAGEM  NA
INTERNET  -  AVISO  DE  NECESSIDADE  DE
APRESENTAÇÃO  DO  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -
NÃO  APRESENTAÇÃO  DO  CARTÃO  -
NECESSIDADE  DE  COMPRA  DE  OUTRA
PASSAGEM - ESTORNO EFETIVADO - AUSÊNCIA
DE  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  --
AUSÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS  -  MEROS
ABORRECIMENTOS.  IMPROCEDÊNCIA  DA
INDENIZAÇÃO.
A responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva
(art. 14 do CDC), razão pela qual, independentemente da
existência  de  culpa,  cabe  prestador  reparar  os  danos
causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  aos
serviços prestados. 
Se  a  prova  dos  autos  não  demonstra  qual  teria  sido  o
prejuízo  imaterial  experimentado  pela  autora,  também
não demonstrando falha na prestação do serviço, deve ser
julgado improcedente o pedido de indenização, tendo em
vista a ocorrência de meros aborrecimentos.”  (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.17.098731-7/001, Relator(a): Des.
(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 20/02/2018,  publicação  da  súmula  em 26/02/2018)
(Destaque inexistente na redação original). 

 Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO AO
RECURSO  INTERPOSTO,  mantendo  inalterados  todos  os  termos  da
sentença proferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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