
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000623-84.2015.815.0571.
Origem : Vara da Comarca de Pedras de Fogo.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelantes : VRG Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Advogados : Thiago Cartazo Patriota (OAB/PB 12.513);

 Marcus Vinícius Costa Pereira (OAB/RJ 84.837).
Apelados : Maria das Dores Borges dos Santos;

 Lairton de Souza Borges, representado por Maria das Dores  
 Borges dos Santos;
 Letícia de Souza Borges, representada por sua genitora Maria 
  Cristina de Pontes Souza.

Advogados : Mailson Lima Maciel (OAB/PB 10.732);
  Hildemar Guedes Maciel (OAB/PB 3.135) e outros. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE REPARAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR  ARGUIDA  EM
CONTRARRAZÕES.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
TESE  NÃO  DEFENDIDA  NA  INSTÂNCIA
INFERIOR.  CONHECIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

-  Alegando a parte recorrente matéria não suscitada
nem  debatida  na  instância  primeva,  não  deve  ser
conhecida  a  questão  pela  instância  superior,  pois
consubstancia-se em inovação recursal.

MÉRITO.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE  AÉREO.  ENTRADA  EM
AERONAVE  DIVERSA.  CULPA  DA
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COMPANHIA  AÉREA  NO  MOMENTO  DE
CONFERÊNCIA  DO  BILHETE  ANTES  DO
EMBARQUE.  VULNERABILIDADE  E
HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PASSAGEIROS. MÁ
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  COBRANÇA
INDEVIDA  DE  TAXA  “NO  SHOW”.
RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.  MÁ-FÉ.  DANOS
MORAIS  CONFIGURADOS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO ALÉM DA JUSTA
E  DEVIDA.  RECONHECIMENTO.
MINORAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos  de  transporte  de  aéreo,  respondendo  o
fornecedor  de  serviços  objetivamente  pelos  danos
causados aos consumidores.

-  A cobrança  de  tarifa  por  não comparecimento  de
passageiro é  indevida,  eis  que os autores fizeram o
check-in antes do horário previsto para o embarque.
Além  do  mais,  mesmo  diante  de  erro  da  empresa
aérea  por  ausência  de  cautela  no  momento  da
conferência  do bilhete  de embarque,  os passageiros
foram  compelidos  a  efetuar  o  pagamento  de  tarifa
para  embarque  em  aeronave  nova  para  o  destino
desejado.

-  No caso de responsabilidade objetiva,  impõe-se o
dever de indenizar atribuído à empresa transportadora
aérea que não conseguiu cumprir com a sua obrigação
contratual  a  contento,  diante  do  embarque  em
aeronave  errada  e  consequente  retirada  dos
passageiros,  impondo-se  o  respectivo  ressarcimento
pelos danos morais sofridos.

- Resta configurado o dano moral, tendo em vista a
conduta abusiva e sem a devida cautela da companhia
aérea,  que  não  conferiu  corretamente  os  dados
constantes no bilhete aéreo, permitindo a entrada dos
passageiros em aeronave errada e consequente perda
do voo com a cobrança indevida de taxa, ainda mais
diante  da  vulnerabilidade  e  hipossuficiência  dos
autores.

- Para fixação do valor devido a título de reparação
moral,  o  magistrado  deve  se  guiar  pelo  binômio
compensação/punição.  O valor  tende  a  refletir  uma
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satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil ao
lesado.  Por  outro  lado,  deve  ter  envergadura  para
servir  de  punição  ao  causador  do  dano,  sobretudo
como  fator  de  desestímulo  de  novas  condutas  do
gênero,  tomando-lhe  como  base  a  capacidade
financeira.  É  dizer:  deve  conservar  o  caráter
pedagógico,  sem  se  revestir  de  enriquecimento
irrazoável da vítima.

- Considerando a função pedagógica da compensação,
a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa,
a  posição  social  ou  política  dos  ofendidos  e  a
intensidade da dor sofrida por estes, vislumbro que a
indenização por danos morais arbitrada em primeira
instância deve ser minorada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em sessão
ordinária,  acolher  a  preliminar  de  inovação  recursal  suscitada  em
contrarrazões, conhecendo parcialmente do recurso e, nesta parte, deu-se-
lhe provimento parcial, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  VRG  Linhas
Aéreas  S/A  e Gol  Linhas  Aéreas  Inteligentes  S/A,  desafiando  sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Comarca de Pedras de Fogo nos
autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria
das Dores Borges dos Santos; Lairton de Souza Borges, representado por
Maria das Dores Borges dos Santos e Letícia de Souza Borges, representada
por sua genitora Maria Cristina de Pontes Souza.

Na  peça  de  ingresso,  os  autores  aduziram  que  compraram
passagens com destino  a  Brasília/DF com saída  de  Recife,  cujo  embarque
deveria ocorrer em 28/11/2014, às 10:30h, no valor total de R$ 1.515,54 (mil
quinhentos  e  quinze  reais  e  cinquenta  e  quatro  centavos),  incluindo  a
passagem de volta para o dia 03/12/2014, às 14:38h.

Em  seguida,  destacaram  que  compareceram  ao  local  de
embarque no horário determinado, tendo realizado check-in e despachado as
bagagens, dirigindo-se, posteriormente, ao portão de embarque.

Enfatizaram que,  ao apresentarem os bilhetes de passagens e
solicitarem informação  a  um  funcionário  da  empresa  acerca  do  portão  de
embarque,  foram  direcionados  ao  portão  nº  8  e,  assim,  ingressaram
erroneamente em aeronave, cujo destino era Fortaleza/CE e não Brasília/DF.

Aduziram que somente foi detectado o erro quando já estavam
acomodados nas devidas poltronas e ao serem abordados por outro passageiro
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que apresentou o bilhete com o mesmo número de assento. Ainda afirmaram
que tiveram que sair rapidamente da aeronave e se  deslocarem, às pressas,
para os funcionários, contudo não foi possível o embarque na aeronave correta
e tiveram que pagar, cada um, o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para
embarcar em outro voo.

Diante  de  tais  fatos,  procuraram a  solução do caso  junto ao
Juizado do aeroporto, mas não obtiveram êxito nas negociações, razão pela
qual  ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da empresa ao
pagamento de indenização por danos morais e a restituição do valor cobrado
da tarifa no total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Devidamente  citada,  a  empresa  promovida  apresentou  peça
contestatória  (fls.  35/60),  aduzindo  a  culpa  exclusiva  da  vítima,  eis  que  a
autora  equivocadamente  se  dirigiu  a  portão  diverso  do  voo  contrato  com
destino a Brasília, tendo a companhia aérea feito o que estava ao seu alcance
para o embarque ao destino correto o mais rápido possível.

Afirmou que milhares de passageiros viajam por dia, cabendo a
cada um observar atentamente o portão de embarque para evitar contratempos.
Defendeu ter cumprido integralmente o contrato, contudo a promovente não se
apresentou com a devida antecedência para embarque no voo correto e, por
isso, foi declarado o “no show” e cobrada a taxa pelo não comparecimento do
passageiro.

Ressaltou que, em caso de atendimento especial, o passageiro
deve solicitar a companhia aérea com antecedência. Destacou a ausência de
dano moral, sendo, na verdade, mero aborrecimento. Finalmente, asseverou o
descabimento dos danos materiais e a impossibilidade de restituição em dobro.

Réplica impugnatória (fls. 88/92).

Audiência preliminar realizada, mas as partes não transigiram
(fls. 103).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau julgou procedente o pedido autoral (fls. 108/114), consignando
os seguintes termos na parte dispositiva:

“Ante o exposto, com supedâneo no Art. 487, inc. I
do  Código  de  Processo  Civil  e  nos  princípios
atinentes  à  espécie,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO  E  EXTINGO  O  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para fins de:
1 – CONDENAR OS PROMOVIDOS, GOL LINHAS
AÉREAS E  VRG LINHAS AÉREAS,  A PAGAREM,
SOLIDARIAMENTE,  A  CADA  PROMOVENTE,  A
QUANTIA DE R4 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A
TÍTULO  DE  DANOS  MORAIS,  COM  JUROS  E
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CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES DESDE A
PUBLICAÇÃO  DESTA  SENTENÇA,  NO
PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS.

2  –  CONDENAR  OS  PROMOVIDOS  A
RESTITUÍREM  OS  PROMOVENTES,
SOLIDARIAMENTE,  NO  VALOR  TOTAL  DE  R$
1.080,00  (HUM  MIL  E  OITENTA  REAIS),
CORRESPONDENTE  AO  DOBRO  DA  QUANTIA
DE  R$  540,00  (QUINHENTOS  E  QUARENTA
REAIS)  DAS  TARIFAS  DE  R$  180,00  COBRADA
DEVIDAMENTE DOS 3  (TRÊS)  PROMOVENTES,
OM  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA
INCIDENTES  DESDE  A  PUBLICAÇÃO  DESTA
SENTENÇA, NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR
CENTO) AO MÊS.
3  –  CONDENAR  OS  PROMOVIDOS,
SOLIDARIAMENTE,  NO  PERCENTUAL  DE  20%
(VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA
CONDENAÇÃO,  A  TÍTULO  DE  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS,  COM  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  INCIDENTES  DESDE  A
PUBLICAÇÃO  DESTA  SENTENÇA,  NO
PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS.
4 – CONDENAR OS PROMOVIDOS NAS CUSTAS
PROCESSUAIS,  DE  ACORDO  COM  A  TABELA
EXPEDIDA DO TJ/PB”. (fls. 113/114).

 
Irresignada, a parte promovida interpôs Recurso Apelatório (fls.

117/130v),  defendendo  a  prevalência  das  normas  e  tratados  internacionais
sobre  o  código  de  defesa  do  consumidor.  Aduz  que  a  recorrente  é
concessionária de serviço público e, por isso, qualquer controvérsia deve ser
dirimida  com  as  regras  de  direito  público.  No  mérito,  enfatiza  a  culpa
exclusiva da vítima, tendo em vista que os passageiros se dirigiram ao portão
errado e, por isso, perderam o voo, tendo a companhia aérea providenciado o
embarque em novo voo o mais rápido possível. 

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  161/167),  alegando,
preliminarmente,  a  inovação  recursal  no  argumento  de  distinção  entre
consumidor e usuário de serviço público, tendo em vista que tal tese não foi
levantada na instância inferior. No mérito, roga pela rejeição dos argumentos
com a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 172/176). 

Diante da preliminar em contrarrazões e em razão do dever de
consulta previsto no Novo Código de Processo Civil, a parte recorrente foi
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intimada para ofertar manifestação (fls. 178), oportunidade na qual rogou pela
rejeição (fls. 180/181).

É o relatório.

VOTO.

- Da preliminar arguida em contrarrazões: inovação recursal

Como pode ser visto do relatório, insurgem-se os recorrentes,
através desta irresignação apelatória, contra o decisum de primeiro grau que os
condenou ao pagamento de indenização por  danos morais  e  restituição em
dobro de quantia indevidamente cobrada.

Nas  razões  recursais,  sustentam  que  são  concessionárias  de
serviço público e, por isso, qualquer controvérsia deve ser dirimida com as
regras de direito público. Contudo, entendo que tal argumentação não pode ser
conhecida, por se tratar de inovação recursal, como será visto abaixo.

Segundo o art. 300 do CPC de 1973 (art. 336, do CPC/2015),
"compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as
razões  de  fato  e  de  direito,  com  que  impugna  o  pedido  do  autor  e
especificando as provas que pretende produzir". 

O processualista Cândido Rangel Dinamarco ensina:

“A  garantia  constitucional  da  ampla  defesa  abre
portas  ao  réu  para  cumular  defesas  em  ordem
sucessiva, ainda que logicamente incompatíveis entre
si, desde que essa incompatibilidade não chegue ao
ponto extremo de caracterizar malícia ou litigância
de  má-fé.  Tal  é  o  chamado  princípio  da
eventualidade, que visa a assegurar a efetividade da
ampla  defesa,  cujos  fundamentos  serão  depois
apreciados pelo juiz. Essa faculdade bastante larga
repercute depois nos limites da eficácia preclusiva da
coisa  julgada,  pela  qual  a  sentença  passada  em
julgado fica imune a qualquer alegação que pudesse
pôr  em  dúvida  a  estabilidade  de  seus  efeitos.  Ao
impedir  o  conhecimento  de  qualquer  questão
referente  ao  processo  já  extinto,  quer  as  que  ali
foram suscitadas  e  discutidas,  quer  as  que  não  o
foram  embora  pudessem  sê-lo  (o  deduzido  e  o
dedutível), o art. 474 do Código de Civil transmuda
em autêntico ônus do réu o exercício das faculdades
inerentes à eventualidade da defesa porque,  ou ele
alega todas as defesa que tiver, ou não poderá alegá-
las  mais,  depois  que  o  mérito  for  julgado  e  a
sentença ficar coberta pela coisa julgada
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(…)
Ainda  quando  se  trate  de  fundamento  de  defesa
admitido depois da contestação, o réu poderá ficar
impedido de suscitá-lo tardiamente em razão (a) de
sua manifesta má-fé no retardamento da alegação ou
(b)  do  momento  avançado  em  que  se  encontre  o
procedimento.”
(In “Instituições do Direito Processual Civil”, vol. III,
6ª ed., Malheiros Editores, p. 488  e 491)

In casu, ao que se infere da peça de defesa, o réu limitou-se a
defender, em síntese, a culpa exclusiva da vítima, o cumprimento integral do
contrato,  a  ausência  de  comparecimento  dos  promoventes  com  a  devida
antecedência para embarque no voo correto, a inexistência de requerimento de
atendimento especial,  a  ausência de dano moral, o descabimento dos danos
materiais e a impossibilidade de restituição em dobro.

No recurso,  o réu inova na lide, defendendo a tese de que a
controvérsia deve ser dirimida pelas normas de direito público, por se tratar de
concessionária de serviço público.

Como  pode-se  perceber,  a  argumentação  meritória  do  apelo
suscita  questão totalmente  nova,  pois não  foi  alegada  na  contestação,
tampouco durante a instrução do feito, e, como é sabido, uma vez estabilizada
a demanda, é defeso à utilização de novos fundamentos, tendo em vista que
não pode a parte adversa ser surpreendida com uma nova linha argumentativa. 

A exordial  e  a  contestação delimitam os  aspectos  da  lide  e,
consequentemente,  a  atividade  jurisdicional  do  Estado.  Alterá-las,  em sede
recursal, implica em inovação da causa de pedir e supressão de instância, o
que é proibido pelo ordenamento jurídico, por afronta ao princípio do duplo
grau de jurisdição e do juiz natural. 

A redação do art. 517 do Código de Processo Civil (art. 1.014
do  CPC/2015)  é  clara  ao  estabelecer  que  somente  é  possível  alegações
inovadoras na hipótese de motivo de força maior, vejamos:  

“Art.  517.  As  questões  de  fato,  não  propostas  no
juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se
a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior”.

Nesse diapasão, deve-se entender por inovação todo elemento
que pode servir de base para decisão do Tribunal, não arguido ou discutido no
processo, durante o seu trâmite. 

Assim, somente no caso de demonstrado motivo de força maior,
poderia este julgador se pronunciar acerca do novo argumento trazido à baila
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pelo  apelante.  Tal  circunstância,  porém,  não  foi  alegada  na  contestação,
tampouco comprovada, no caderno processual.   

O  art.  515  do  Código  de  Processo  Civil  (art.  1.013  do
CPC/2015)  estabelece  que  o  recurso  apelatório  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada. O § 1º do referido dispositivo, por seu
turno,  é  de  clareza  solar  ao  preconizar  que  “serão,  porém,  objeto  de
apreciação  e  julgamento  pelo  Tribunal  todas  as  questões  suscitadas  e
discutidas  no  processo,  ainda  que  a  sentença  não  as  tenha  julgado  por
inteiro”.  (§1º do art. 1.013 do CPC “serão, porém, objeto de apreciação e
julgamento  pelo  Tribunal  todas  as  questões  suscitadas  e  discutidas  no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado”).

Verifica-se,  portanto,  a  limitação  do  efeito  devolutivo  da
apelação, em observância ao princípio da estabilidade da demanda, devendo
ser objeto do recurso apenas as questões suscitadas e discutidas ao longo do
processo.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo
elemento que pode servir de base para a decisão do
tribunal,  que  não  foi  argüido  ou  discutido  no
processo,  no  procedimento  de  primeiro  grau  de
jurisdição (Fasching, ZPR², n. 1721, p. 872). Não se
pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às
partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda).  (...).  O sistema contrário,  ou seja,  o da
permissão de inovar no procedimento da apelação,
estimularia  a  deslealdade  processual,  porque
propiciaria  à  parte  que  guardasse  suas  melhores
provas e seus melhores argumentos para apresentá-
los somente ao juízo recursal de segundo grau. (...).
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 7ª ed., Editora Revista dos Tribunais:
São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.)”.

Corroborando o entendimento ora declinado, colaciono ementa
de julgado proveniente desta Corte: 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
PARCELA.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
AQUISIÇÃO  DE  AUTOMÓVEL.  ERRO  NO
CÁLCULO  DAS  PRESTAÇÕES  MENSAIS.  FEITO
JULGADO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO
ACERCA  DA  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS
JUROS.  MAJORAÇÃO DO  VALOR  DA PARCELA
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EM  DECORRÊNCIA  DOS  JUROS
CAPITALIZADOS.  MATÉRIA  NÃO  VENTILADA
NOS  AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  -  Na  sistemática  processual
civil, toda a matéria a ser discutida na lide deve ser
suscitada na inicial, na contestação ou em sede de
reconvenção, não devendo ser conhecida a matéria
arguida apenas em sede de apelação, porquanto não
faz  parte  do  pedido  formulado.”  (TJPB,
Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº
00022434720138150751,  Relator  Desa.  Maria  Das
Graças  Morais  Guedes,  j.  em  26/01/2016)  -  grifo
nosso;

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
PAGAMENTO  DE  VALOR  RETROATIVO
REFERENTE  À  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO  DO  AUTOR.  INOVAÇÃO  DE
TESE  RECURSAL.  CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA AO DUPLO GRAU
DE  JURISDIÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  517,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
SEGUIMENTO  NEGADO.  - As  matérias  não
suscitadas e debatidas no juízo a quo não podem ser
apreciadas  pelo  Tribunal  na  esfera  de  seu
conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia
frontalmente  o  princípio  do  duplo  grau  de
jurisdição, à luz do art. 517, do Código de Processo
Civil.  - O art. 557, caput, da Lei Processual Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,
através  de  decisão  monocrática,  quando  esse  se
configurar  manifestamente  inadmissível.”  (TJPB,
Acórdão/Decisão  do  Processo  nº
00264435420138152001,  Relator  Des  Frederico
Martinho Da Nobrega Coutinho, j. em 11/11/2015) –
grifo nosso.

Portanto, vê-se que na argumentação de mérito, a apelação não
preenche os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  razão  pela  qual  dela
conheço parcialmente, passando à análise das demais alegações.

- Do juízo de mérito:

Como relatado, a presente insurgência recursal gira em torno da
responsabilização por danos morais e a restituição em dobro de quantia, em
virtude  da  perda  do  voo  por  erro  da  companhia  aérea  no  momento  da
conferência do bilhete e a cobrança de taxa para embarque em novo voo.
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De antemão, há de se registrar a aplicabilidade do Código de
Defesa  do  Consumidor  à  relação  jurídica  contratual  em  tela,  conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO  REGIMENTAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ATRASO  DE  VOO.  PERDA  DE  CONEXÃO.
CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL
CONFIGURADO.  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE.  FORÇA MAIOR.  SÚMULA
N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO
CABIMENTO  DE  REVISÃO.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA  DE  SIMILITUDE.  PRESCRIÇÃO.
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO.  CONVENÇÃO  DE  MONTREAL.
INAPLICABILIDADE.
1.  Não  viola  o  art.  535  do  CPC  o  acórdão  que,
integrado pelo  julgado  proferido  nos  embargos  de
declaração, dirime, de forma expressa, congruente e
motivada,  as  questões  suscitadas  nas  razões
recursais.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento
da  tese  defendida  no  recurso  especial  reclamar  a
análise  dos  elementos  probatórios  produzidos  ao
longo da demanda.
3. A revisão de indenização por danos morais só é
viável em recurso especial quando o valor fixado nas
instâncias  locais  for  exorbitante  ou  ínfimo.  Salvo
essas  hipóteses,  incide  a  Súmula  n.  7  do  STJ,
impedindo o conhecimento do recurso.
4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise
do recurso com base na divergência pretoriana, pois,
ainda  que  haja  grande  semelhança  nas
características  externas  e  objetivas,  no  aspecto
subjetivo, os acórdãos são distintos.
5. A responsabilidade civil  das companhias aéreas
em decorrência da má prestação de serviços, após a
entrada em vigor  da  Lei  n.  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  ao  Código  de
Defesa do Consumidor.
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6.  Agravo  regimental  desprovido. (STJ/  AgRg  nos
EDcl  no  AREsp  418.875/RJ,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

Dessa forma, há que se aplicar o regramento consumerista para
o  evento  ora  em  análise,  circundado  pela  nítida  relação  de  consumo
estabelecida entre as partes litigantes.

Conforme se infere dos autos, os autores adquiriram passagem
aérea com saída de Recife e destino a Brasília/DF, sendo a ida programada
para o dia 28 de novembro de 2014, às 10:30h (fls. 20). 

Ocorre  que  os  autores  chegaram  ao  aeroporto  de  Recife,
fizeram o chek-in para o voo G3 1147 (fls. 23), dirigiram a um dos portões no
embarque nacional e, mesmo após conferência dos bilhetes por funcionário da
empresa  aérea,  conseguiram  adentrar  em  aeronave  errada  com  destino  a
Fortaleza/CE. Em razão da chegada de passageiro com o mesmo assento dos
promoventes,  foi  detectado  o  erro  da  entrada  em  aeronave  com  destino
diverso,  razão pela qual os autores tiveram que se retirar,  dirigindo-se,  em
seguida, ao portão correto.

Porém,  não  mais  foi  possível  o  embarque  no voo G3 1147,
tendo em vista que a aeronave já tinha partido e, por isso, tiveram que ser
relocados  em novo voo com saída  às  15:15h (fls.  24)  com a  consequente
cobrança de tarifa de não comparecimento de passageiro no valor total de R$
540,00 (quinhentos e quarenta reais – fls. 30).

No caso posto, efetivamente houve erro da empresa aérea no
momento da conferência do embarque, eis que, como se sabe, ao chegar ao
portão o passageiro apresenta seu respectivo bilhete aéreo ao funcionário da
empresa com vistas à conferência dos dados ali constantes, inclusive o número
de voo e o portão do embarque. 

Além do mais, é possível verificar que a Sra. Maria das Dores
Borges dos Santos tem mais de 50 (cinquenta) anos de idade, assim como os
demais  promoventes  são  portadores  de  necessidades  especiais  (deficiência
mental),  necessitando,  portanto,  de  uma  atenção  maior  no  momento  da
conferência  dos  bilhetes  aéreos,  em  virtude  da  idade  e  da  redução  da
capacidade cognitiva, respectivamente.

Dessa  forma,  indubitavelmente  as  empresas  recorrentes  não
foram cautelosas no momento da análise dos bilhetes antes do embarque na
aeronave, o que ensejou a retirada dos passageiros às pressas com a tentativa
de  embarque  na  aeronave  correta,  contudo  não  foi  possível  e  ainda  foi
cobrada, indevidamente, a quantia de R$ 180,00 de cada um para embarque
em novo voo com saída às 15:15h, sendo, devida, portanto, a restituição na
forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor.
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Ora,  descabe  no  presente  caso  se  cogitar  da  ocorrência  de
engano justificável, posto que, mesmo diante do reconhecimento do erro do
embarque em aeronave errada e relocação dos passageiros em novo voo, a
cobrança  da  tarifa  foi  realizada  de  maneira  arbitrária,  o  que  obrigou  o
consumidor a efetuar o pagamento para embarque ao destino desejado. 

Nesse sentido, repita-se, bastava a companhia ter sido criteriosa
e cautelosa no momento da conferência dos dados do bilhete, sendo, má-fé da
empresa,  diante  de  seu  erro,  ainda  cobrar  uma  taxa  pelo  alegado  não
comparecimento do passageiro. Ora, os autores/recorridos fizeram o check-in
antes do horário de embarque e se dirigiram a um dos portões do aeroporto,
contudo  perderam  o  voo  por  erro  da  companhia  aérea  no  momento  da
conferência do bilhete.

Tal  fato,  inclusive,  foi  confessado  pela  empresa  aérea  no
momento da resposta à reclamação realizada no próprio aeroporto, restando
devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços. Vejamos: 

“(…) a companhia GOL reconheceu que o erro só foi
constatado pelo funcionário somente apenas quando
a requerente  já  estava dentro  da aeronave errada,
não  tendo  tempo  hábil  a  embarcá-la  em seu  voo,
informou  também  que  não  poderia  atender  aos
pleitos  e  que  manteria  a  cobrança  da  tarifa  de
remarcação, no valor de R$ 180,00 por passageiro”.
(fls. 27)

Consigne-se, ainda, que a própria empresa recorrente não nega
a  ausência  os  fatos,  apenas  atribui  genericamente  a  culpa  exclusiva  aos
passageiros,  o  que  não  verifico  no  caso,  em  virtude  da  vulnerabilidade  e
hipossuficiência dos passageiros na presente relação de consumo.

Na verdade, entendo que houve uma má prestação de serviços
da empresa aérea, uma vez que usou de rigor, sobretudo com a obrigação do
pagamento  de  taxa  por  remarcação  de  voo,  mesmo  diante  de  erro  da
companhia aérea.

Portanto,  resta  devidamente  caracterizado  o  ato  ilícito  de
responsabilidade da companhia aérea, bem como o nexo de causalidade com o
dano sofrido, sendo manifestamente insubsistentes seus argumentos no sentido
de eximir sua responsabilidade por meio da argumentação de culpa exclusiva
da vítima. Desse modo, caracterizado está o ato ilícito acima descrito.

No se refere ao dano moral, vislumbro plenamente configurado,
tendo em vista a conduta abusiva e intolerante da ré, que não utilizou o bom
senso para solucionar o impasse e evitar a cobrança indevida de taxa. Ainda,
não houve o devido e  obrigatório cuidado no momento da conferência  do
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bilhete,  o  que  ensejou  a  impossibilidade  de  embarque  no  voo  correto  e  a
espera para embarque em nova aeronave com saída somente às 15:15h.

Dito isso, entendo configurado o dano moral reconhecido pelo
magistrado de piso.

Com relação ao montante indenizatório, sabe-se que, para sua
fixação, o julgador deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O valor
tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil ao
lesado.  Por  outro  lado,  deve  ter  envergadura  para  servir  de  punição  ao
causador do dano, sobretudo como fator de desestímulo de novas condutas do
gênero,  tomando-lhe  como  base  a  capacidade  financeira.  É  dizer:  deve
conservar o caráter pedagógico, sem se revestir de enriquecimento irrazoável
da vítima. 

A doutrina e jurisprudência pátria, influenciadas pelo instituto
norte-americano denominado  “punitives damages”, têm entendido o caráter
pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado de sua
tradicional finalidade reparatória, apresenta, visando a coibir a reiteração da
conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Portanto, o montante dos danos morais deve ser arbitrado com
observância ao critério da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado
ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras
condutas nocivas. 

Neste  contexto,  minoro  o  montante  arbitrado  a  título  de
indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada passageiro/promovente, sendo tal valor, a meu ver, condizente com
as circunstâncias  fáticas,  a  gravidade  objetiva do dano e seu  efeito  lesivo.
Observa,  outrossim,  os  critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem
implicar  em  enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e  atendendo,  ainda,  ao
objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

Por tudo o que foi exposto,  ACOLHO A PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO  RECURSAL suscitada  nas  contrarrazões,  CONHECENDO
PARCIAL DO  RECURSO e,  nesta,  parte,  DOU-LHE  PROVIMENTO
PARCIAL no sentido de minorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00
(três mil reais) em favor de cada passageiro/promovente, mantendo os demais
termos da sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já
fixados no patamar legal máximo.
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É COMO VOTO.  

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. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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