
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE
TRANSPORTE  TERRESTRE.  ADOLESCENTE  QUE  NÃO  PORTAVA  DOCUMENTO
HÁBIL  A  AUTORIZAR  SUA  VIAGEM.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  NA
EXIGÊNCIA DA EMPRESA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA
DE EXCESSO OU DE EXPOSIÇÃO DO AUTOR À HUMILHAÇÃO.  DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.  In
casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade dos prepostos da reclamada, na medida em que agiram
de acordo com a legislação  pertinente ao  impedir  o  embarque da adolescente que não portava
documento hábil a autorizar sua viagem desacompanhada dos pais.  Deveria a adolescente portar
documento de identificação original e não cópia, tal como o próprio autor demonstrou nos autos
(mov.  63.2). 2.  O  fato  de  outras  empresas  autorizarem  o  embarque  em  desacordo  com  o
procedimento estabelecido para proteção dos direitos de crianças e adolescentes não torna irregular
a conduta praticada pela reclamada.  ,  decidem os Juízes Integrantes da 3ª Turma  Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-
lhe  proviment  (TJPR  -  3Âª  Turma  Recursal  em  Regime  de  ExceÃ§Ã£o  -  0035835-
98.2014.8.16.0014/0  -  Londrina  -  Rel.:  Renata  Ribeiro  Bau  -  -  J.  18.03.2016)  (TJ-PR -  RI:
003583598201481600140 PR 0035835-98.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro
Bau, Data de Julgamento: 18/03/2016,  3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data
de Publicação: 28/03/2016)

Apelação Cível Décima Segunda Câmara Cível

Nº 70066239732 (Nº CNJ: 0309351-89.2015.8.21.7000) Comarca de Bagé

CRISTIANE DA ROSA APELANTE

SÃO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA APELADO

APELAÇÃO  CÍVEL.  TRANSPORTE.  VIAGEM  RODOVIÁRIA  INTERMUNICIPAL.
EXIGÊNCIA  DE  DOCUMENTO  DE  IDENTIFICAÇÃO  PARA  EMBARQUE.
ADOLESCENTE  DESPROVIDO  DE  DOCUMENTO  VÁLIDO.  IMPEDIMENTO  PARA
VIAJAR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DO PREPOSTO DA RÉ. DEVER
DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 
Diferentemente do aduzido pela demandante, não se constata nenhum excesso ou inadequação na
conduta do preposto da ré, porquanto, ao condicionar o embarque do filho da autora à exibição de
documento  válido  de  identificação,  agiu  inteiramente  de  acordo  com as  normas  que  regem o
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Ao apresentar apenas a carteirinha do SUS para
o  embarque do  seu  filho,  a  qual  é  desprovida de fotografia  e  de dados como a  filiação,  dela
constando unicamente o nome do usuário e o número de registro no Sistema de Saúde, deu causa a
autora ao insucesso do seu embarque, e não o motorista do ônibus, que agiu da forma devida ao
obstaculizar  a  viagem enquanto  não  fosse providenciado  o documento  válido  ou a autorização
judicial para viajar.  Contexto em que não se mostra devida qualquer espécie de reparação pelos
transtornos experimentados, pois decorrentes exclusivamente da falha da demandante em não portar
a  identificação  necessária  à  viagem  de  seu  filho,  e  não  de  falha  da  ré.  Danos  morais  não
configurados. Manutenção da sentença. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 



ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei. 
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores  Des. Umberto Guaspari
Sudbrack (Presidente) e Des. Pedro Luiz Pozza.
Porto Alegre, 30 de junho de 2016. 

DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT, 
Relatora. 

RELATÓRIO 
Des.ª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout (RELATORA) 

Parto do relatório da sentença, lançado nas fls. 70-71, a seguir reproduzido: 
CRISTIANE  DA  ROSA  ajuizou  ação  de  indenização  contra  SÃO  JOÃO  EMPRESA  DE
TRANSPORTE  COLETIVO ,  postulando  a  condenação  do  requerido  ao  pagamento  de
indenização por danos materiais, no valor de R$ 150,00, mas o montante referente aos honorários
advocatícios do procurador contratado para buscar seu direito em Juízo, bem como a condenação
ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$  15.000,00.  Pediu,  ainda,  a
concessão de assistência judiciária gratuita. 
Na inicial,  disse que,  no dia 17.04.2014, acompanhada de seu filho com 16 anos de idade na
época, viajaram em ônibus da empresa demandada, para a cidade de São Gabriel/RS, para visitar
parentes.  Aduziu  que  quando  da  primeira  tentativa  de  retorno,  em  21.07.2014,  foram  até  a
rodoviária e compraram a passagem, tendo sido cancelada, contudo, a viagem. Asseverou que, no
dia seguinte,  foram novamente à rodoviária,  para pegarem o ônibus que voltaria a Bagé às 08
horas da manhã, narrando que, ao tentarem embarcar,  restaram impedidos,  porque foi exigida
documentação  em nome  do  menor,  não  sendo  aceito  o  cartão  do  SUS,  único  documento  que
possuíam. Asseverou que, mesmo justificando a necessidade de voltar a Bagé, não foi permitido o
embarque sem a documentação do menor, não havendo nenhum fiscal da empresa que resolvesse a
situação.  Afirmou  que  no  dia  seguinte,  após  providenciada  a  documentação,  conseguiram
embarcar,  não  lhe  foram  exigidos  os  documentos.  Discorreu  sobre  os  custos  que  teve  com
deslocamento de táxi, bem como sobre danos morais que devem ser indenizados. 
Deferida assistência judiciária gratuita. 

Regularmente  citado,  o  demandado  apresentou  contestação,  sustentando  que  não  praticado
qualquer ato ofensivo pelo preposto da empresa, capaz de gerar constrangimento à autora. Disse
que  seu  funcionário  agiu  no  cumprimento  da  legislação  vigente,  no  que  diz  com  viagem  de
menores,  visando  justamente  à  segurança  dos  mesmos.  Sustentou  que  o  filho  da  autora  é
adolescente, contando com 16 anos na data dos fatos. Disse que o artigo 83 do ECA estabelece que
nenhuma criança poderá viajar para fora da Comarca onde reside, desacompanhada de pais ou
responsáveis,  sem  autorização  judicial,  a  qual  é  dispensada  quando  a  criança  estiver
acompanhada, desde que comprovado documentalmente o  parentesco, ou quando a viagem for
dentro da mesma região metropolitana. Informou que, no momento dos fatos, a autora não possuía
documentação comprovando o vínculo com o menor,  nem a idade do mesmo.  Sustentou que a
autora  não  foi  destratada  pelo  motorista,  apenas  impedida  de  viajar  sem  a  documentação
pertinente. Pugnou pela improcedência. 

Houve réplica. 



O feito foi instruído com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. 
Encerrada a instrução, foi oportunizada a apresentação de memoriais. 

Vieram os autos conclusos para sentença. 
Em complemento, aduzo ter sobrevindo o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na
inicial, nos seguintes termos: 
ISTO POSTO,  com base no  art.  269,  I do  Código  de  Processo  Civil,  julgo  improcedentes  os
pedidos aforados por CRISTIANE DA ROSA contra SÃO JOÃO EMPRESA DE TRANSPORTE
COLETIVO . Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários
advocatícios do procurador da parte requerida, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais),  corrigido
monetariamente pelo IGP-M a contar da data da publicação da sentença em cartório até a do seu
efetivo pagamento, face ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, em virtude do trabalho realizado
pelo profissional e da natureza do feito, ficando suspensa sua imposição por litigar ao abrigo do
benefício da assistência judiciária gratuita. 
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

Em face da sentença, apela a autora (fls. 85-88), arrazoando fazer jus à reparação por danos morais
propugnada na inicial, em razão dos transtornos experimentados ao tentar embarcar no ônibus da
requerida, na companhia de seu filho (de 16 anos de idade), e ser impedida por “simples teimosia”
do  preposto  da  empresa,  que  não  aceitou  a  documentação  apresentada  para  o  embarque  do
adolescente. Discorre que depois de obter uma autorização judicial e, no dia seguinte, apresentar-se
para embarque, nenhum documento foi exigido pelo outro motorista, comprovando a abusividade
daquele do dia anterior. Em razão do ocorrido, deixou a autora de viajar para a cidade de Bagé,
perdendo a consulta médica pelo SUS que lá seria realizada, tendo de suportar longos meses de
espera até a remarcação. A situação vivenciada, por extrapolar os limites de um mero dissabor da
vida cotidiana, configura o dano moral, cuja reparação se faz necessária. Postula, assim, a reforma
da sentença, julgando-se procedente a sua pretensão. 
Em contrarrazões recursais (fls. 91-102), requer a apelada a conservação do veredicto. 

Ascenderam os autos a este grau de jurisdição, vindo a mim conclusos para julgamento.
O  processo  foi  encaminhado  ao  Departamento  de  Taquigrafia  e  Estenotipia  (fl.  107),  para  a
degravação  dos depoimentos  constantes  do  CD de áudio  a ele  encadernado, retornando  com a
diligência atendida nas fls. 110-112v. 

É o relatório. 
VOTOS 

Des.ª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout (RELATORA) 
Colegas. 

Trata-se de  ação indenizatória  ajuizada por Cristiane da Rosa em face de São João Empresa de
Transporte  Coletivo,  objetivando  a  reparação  dos  danos  morais  experimentados pela  autora  ao
tentar embarcar  em ônibus da ré,  com o seu filho  Richard,  então com 16 anos de idade, e  ser
impedida,  por  ter  o  motorista  considerado  inválido  para viagem o  documento  de  identificação
apresentado pelo adolescente. 
Em sua defesa, a ré discorre acerca da legitimidade do procedimento adotado por seu preposto ao
exigir  a  identificação  dos  passageiros,  obstaculizando  o  embarque  daqueles  desprovidos  de
documento necessário à realização de viagem rodoviária, como na hipótese em liça. 

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de improcedência do pedido indenizatório, contra a
qual se insurge a demandante. 

Pois bem. 



As partes não controvertem quanto ao fato de a autora e seu filho adolescente terem se apresentado
ao preposto da ré para embarcar no ônibus que os levaria de São Gabriel até a cidade de Bagé, e
terem sido impedidos de viajar, porque a documentação apresentada pelo menino fora considerada
insuficiente pelo motorista, residindo a celeuma em torno da legitimidade, ou não, da conduta do
funcionário da requerida. 
Após empreender  o  detido  exame das alegações das partes e  da prova coligida a este  caderno
processual,  chego  à mesma conclusão  expendida  na  sentença,  de não  assistir  qualquer  razão  à
autora. 

Justifico. 
Inexistem dúvidas de que, ao se apresentarem para a viagem, por não possuírem o RG ou a certidão
de nascimento de Richard, foi entregue ao motorista uma carteirinha do SUS (Sistema Único de
Saúde), a qual foi considerada insuficiente, razão pela qual restou o menor impedido de embarcar,
resultando, igualmente, na impossibilidade de a autora viajar, pois não poderia deixar o seu filho. 
Sucede  que,  diferentemente  do  aduzido  pela  demandante,  não  se  constata nenhum excesso  ou
inadequação na conduta do preposto da ré,  porquanto,  ao condicionar  o  embarque (de qualquer
passageiro) à exibição de documento válido de identificação, agiu inteiramente de acordo com as
normas que regem o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, mais especificamente com
a Resolução n. 4.308 , da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a qual, obviamente,
deve ser cumprida pelas empresas transportadoras. 
Assim, conquanto não se exija nenhuma autorização dos pais para que o adolescente, a partir de 12
anos,  possa  viajar,  há a  obrigatoriedade de apresentação  de  RG ou de certidão  de nascimento,
segundo os dados relativos à autorização para viagem, os quais são informados, inclusive, no site
deste Tribunal (vide fls. 75-76).
No  caso  concreto,  o  documento  apresentado  pelo  adolescente,  como  se  confere  da  fl.  17,  é
desprovido de fotografia e de dados como a filiação, dela constando tão apenas o nome do usuário e
o número de registro no Sistema de Saúde. Não portava o menor a documentação necessária,  e,
ainda,  sequer  era  possível  ao  motorista  aferir  se  Richard  era,  de  fato,  filho  da  autora,  para,
eventualmente, autorizar o seu embarque, notadamente porque, como antes referido, na carteirinha
do SUS inexistem informações relativas à filiação. 
Nesse passo, agiu da forma devida o preposto da ré ao obstaculizar o embarque naquelas condições,
permitindo-a apenas depois de providenciada a autorização judicial para viajar (fl. 19). 
Por fim,  as arguições autorais de que teria sido tratada de forma grosseira e desrespeitosa pelo
motorista não foram sequer minimamente comprovadas, não se podendo valorá-las para eventual
reconhecimento de excessos no tratamento dispensado pelo preposto. 

Destarte,  não  se  mostra  devida  qualquer  espécie  de  reparação  à  demandante  pelos  transtornos
experimentados,  pois  decorrentes  exclusivamente  da  sua  falha  em não  portar  a  identificação
necessária à viagem de seu filho, e não da postura da ré, pautada de acordo com o regramento legal
afeto aos contratos de transporte rodoviário. 

Por tais razões, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autora, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. 

Isso posto, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 

Des. Pedro Luiz Pozza - De acordo com o (a) Relator (a).
Des. Umberto Guaspari Sudbrack (PRESIDENTE) - De acordo com o (a) Relator (a).

DES.  UMBERTO GUASPARI SUDBRACK -  Presidente  -  Apelação  Cível  nº  70066239732,
Comarca de Bagé: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."



Julgador (a) de 1º Grau: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
� http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/30926/Resolucao_n__4308.html 
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