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VOTO DO RELATOR
JUIZ DANNIEL GUSTAVO BOMFIM ARAÚJO DA SILVA

JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE 
VOO. DANO MORAL. FALHA AO PRESTAR INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR 
LEVADO A ERRO EM DECORRÊNCIA DE INFORMAÇÃO INSUFICIENTE E 
INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 
por Maria do Socorro de Souza em desfavor de Tam Linhas Aereas S/A, sob o 
argumento de que a reclamante comprou uma passagem aérea de ida e volta de Rio 
Branco/AC à São Paulo/SP e que ao efetuar a compra a reclamante explicou que na ida, 
quando fosse feita escala em Brasília/BSB iria descer e dirigir-se até Goiânia/GO, no 
intuito de resolver algumas questões comerciais, após, iria para São Paulo/SP por conta 
própria, assim questionou à reclamada se haveria algum problema quanto ao embarque 
de volta, tendo como resposta que não haveria problema algum. 

Ocorreu que no dia do retorno, ao chegar no embarque, a reclamante fora 
informada de que sua passagem havia sido cancelada, tendo que recorrer a outra 
companhia aérea, haja vista que não havia dinheiro suficiente para comprar outra 
passagem da reclamada.

A reclamada apresentou contestação onde alega que o cancelamento da 
passagem de volta foi resultado da não utilização de uma parte do trecho de ida e que a 
informação sobre essa possibilidade de cancelamento encontrava-se no contrato 
celebrado entre as partes.

Ressaltou que os bilhetes adquiridos são vinculados e que quando o 
passageiro opta por não utilizá-lo a passagem é automaticamente cancelada. 
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Ao final afirmou que em momento algum a companhia informou que não 
haveria problema conforme argumentou a reclamante.

Foram colhidos depoimentos em audiência de instrução e julgamento de 
ambas as partes

Seguiu-se a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para 
condenar a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais, fixados na quantia de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada com a r. sentença a reclamada interpôs recurso inominado.
A recorrida apresentou contrarrazões.

Voto

Trata-se de relação de consumo, portanto, a situação deve ser analisada à luz 
do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, é direito básico do consumidor a informação adequada 
e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem. 

Rizzatto Nunes acerca do dever de informação:

"Com efeito, na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor 
está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e 
dos serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., 
de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões.
Trata-se de um dever exigido antes mesmo do início de qualquer 
relação. A informação passou a ser componente necessário do 
produto e do serviço, que não podem ser oferecidos no mercado 
sem ela."

Fica estabelecida a obrigação do fornecedor de prestar cabal informação 
sobre seus produtos e serviços.

A recorrida foi levada a erro por culpa do funcionário da empresa que falhou 
ao prestar informação adequada acerca da possibilidade do cancelamento do voo (fl. 2).

Ressalto que a recorrente não juntou aos autos cópia do contrato celebrado 
entre as partes com a suposta informação.

Considerando o verdadeiro sofrimento da autora ante toda a situação 
vexatória a que fora submetida, há de se reconhecer a responsabilidade civil da 
reclamada por ter causado danos à honra da reclamante.

O quantum indenizatório é compatível com o dano sofrido pela recorrida e a 
condição econômica do ofensor.

Recurso conhecido e improvido, sentença mantida pelos próprios 
fundamentos

Custas pagas. Condeno ao pagamento de honorários advocatícios em 20% 
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do valor da causa.

Rio Branco - AC, data da sessão

Juiz Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva
Relator
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