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DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO PARA O EXTERIOR. RECLAMANTE QUE 
TEVE O VOO CANCELADO PELA RECLAMADA QUANDO TENTAVA 
EMBARCAR PARA OS ESTADOS UNIDOS, PRECISANDO VIAJAR ATRAVÉS DE 
OUTRA COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM,  A 
QUAL SÓ CHEGOU ÀS MÃOS DA RECLAMANTE APÓS DOIS DIAS DE SUA 
CHEGADA AO DESTINO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. RECURSO 
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de  nº  0603805-48.2014.8.01.0070 
ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre 
presentes à sessão, incluindo o relator GILBERTO MATOS DE ARAÚJO, em conhecer e negar 
provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator que integra o presente aresto. Votação 
unânime.

Relatório

Trata-se de ação de reparação de danos c/c pedido liminar ajuizada por 
ARYANNE MARTINS NASCENTES em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, 
ao fundamento de que programou, com muita antecedência, uma viagem a Nova Iorque, 
sendo que, no dia marcado para o embarque, fez o check in em Rio Branco, e despachou 
sua bagagem. Ocorre que ao chegar em São Paulo para embarcar para o Estados Unidos, 
soube que seu voo havia sido cancelado, e que sua bagagem já havia seguido direto para 
Nova Iorque. Além disso, a reclamada afirmou que, caso a Reclamante quisesse prosseguir 
ao seu destino, teria que viajar pela Empresa Delta, vez que a Reclamada não faria mais o 
vôo. Em razão disso, a Reclamante requereu à Reclamada que creditasse em sua conta o 
bônus de 10.000 milhas devidas pela compra do trecho São Paulo/Nova Iorque e Nova 
Iorque/São Paulo.

Alegou ainda a Reclamada que somente após dois dias de sua chegada em 
Nova Iorque é que recebeu suas malas, sendo que ficou todo esse tempo dentro do hotel 
para se abrigar do frio, visto que estava sem agasalhos e não tinha dinheiro para adquirir 
roupas la. Por isso, quer danos morais.

Em contestação (fls. 42/51), a Reclamada alegou fatos totalmente diversos dos 
tratados nestes autos.
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Sentença (fls.97/99) condenando o Reclamado a creditar, em favor da 
Reclamante, as 10.000 milhas devidas, bem como a indenizá-la em R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) a título de danos morais.

Em sede de recurso (fls.107/124), almeja a parte Reclamante a reforma da 
sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, vez que o 
cancelamento do vôo ocorreu em razão da ocorrência de um defeito na aeronave, que não 
pode ser reparado a tempo. Em relação ao extravio da bagagem, afirma que, de acordo com 
a ANAC, o prazo para devolução de mercadorias extraviadas é de 30 (trinta dias), ou seja, 
como a da Reclamante fora devolvida em 02 (dois) dias, não houve ato ilícito. 

Contrarrazões pela Reclamante (fls. 126/139)

Fundamentação

O Recurso não merece provimento.

Inicialmente, destaco que os destinatários das Resoluções da ANAC não são os 
consumidores, mas sim as empresas aéreas, no caso, a Reclamada. Assim, não há que se 
falar em prazo de 30 (trinta) dias para a restituição das bagagens extraviadas, sendo certo 
que o extravio, por menor que seja, já configura falha na prestação dos serviços e, a 
depender do caso, enseja reparação por danos morais.

No caso em tela, a Reclamante ficou por dois dias num país estranho, sem suas 

bagagens, em tempo frio, vendo-se privada de desfrutar do passeio em razão da ausência 

de agasalhos e outros pertences, os quais estavam todos na mala extraviada. Assim, devem 

ser mantidos os danos morais fixados na sentença.

Consigno apenas que a Reclamada, antes mesmo da prolação da sentença, 
efetuou o crédito das milhas em favor da Reclamante, e esta, à fl. 82, confirmou esse fato.

Não é demais registrar, finalmente, que a Reclamada incorreu em inovação 

Recursal, vez que as razões do Recurso são totalmente diferentes das teses levantadas em 

contestação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Fixo honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação atendidos os critérios do artigo 20, § 3º, do CPC.

Rio Branco (AC), data da sessão de julgamento.

Gilberto Matos de Araujo
Relator
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