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Classe : Recurso Inominado n.º 0606990-50.2014.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relator : Juiz Alesson José Santos Braz
Apelante : TAM - Linhas Aéreas S.A 
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC) 
Apelados : Thiago Brasil de Matos e outro 
Advogado : Thiago Pereira Figueiredo (OAB: 3539/AC) 

CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO NACIONAL SEM 
MOTIVO JUSTIFICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS 
PASSAGENS. VÔOS LOTADOS PARA O PERÍODO. ALEGAÇÃO DE 
ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS QUE 
FIGURAM NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DOS 
DANOS MATERIAIS. CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM 
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A SÚMULA DE 
JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo 
instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez 
regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da 
Constituição Federal). 

2. Os autores compraram passagens aéreas  junto a empresa reclamada para si, para seu 
filho de dois anos e sete meses de idade e para os avós maternos deste. 
Originariamente, as passagens foram compradas para o período de 19/10 e retorno em 
25/10. Entretanto, o autor, Thiago, em virtude de mudança de trabalho, ficou 
impossibilitado de viajar no período supracitado. Foi então que a autora, Maria 
Fernanda, entrou em contato com a empresa ré para solicitar a alteração das passagens. 
Afirmam os autores que a alteração de datas foi realizada com sucesso gerando, 
inclusive, uma diferença a título de reembolso para os requerentes no valor de R$ 
254,80 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). O período da viagem 
foi modificado para 14/12/2014 a 20/12/2014.

3. Como a alteração das passagens fora realizada, os autores reservaram apartamento na 
cidade de Gramado, bem como adquiriram pacote de tour na cidade de canela e vale da 
uva e vinho, bem como ingressos para o evento Natal Luz e Parque de Neve 
"Snowland".

4. Ocorre que ao efetuar consulta no sistema da reclamada para efetuar o check-in, em 
12/12/2014, observaram que a reserva da autora Maria Fernanda havia sido cancelada. 
Após tal informação, mesmo envidando vários esforços, não conseguiram comprar 
outra passagem na mesma companhia aérea e nem em outra, em virtude de que no 
período pretendido, férias de dezembro, todos os vôos estarem lotados. Assim, a 
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viagem familiar planejada não ocorreu.
5. Decisão leiga, págs. 92/94, homologada pela juíza togada, pág. 95, julgando 

parcialmente procedente a pretensão dos autores para condenar a empresa reclamada a 
pagar a importância de R$ 3.061,58 (três mil e sessenta e um reais e cinquenta e oito 
centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) como danos morais 
(R$ 4.000,00 para cada autor).

6. Recurso da reclamada, págs. 98/113, preliminarmente alegando sua ilegitimidade para 
figurar no polo passivo, pois as passagens foram compradas no cartão de crédito e se, 
houve falha foi da administradora do cartão que não repassou os valores para a empresa 
ré. No mérito, suscitou a ausência de inversão do ônus da prova, bem como de ato 
ilícito; defendeu a não caracterização do dano moral. Subsidiarimante, a redução do 
quantum fixado.

7. Contrarrazões dos autores, págs. 115/123, pugnando pela manutenção da decisão 
objurgada.

8. Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelo recorrente, posto que nas relações 
de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em 
decorrência do risco da atividade.

9. Na esteira do artigo 14, §1º, da Lei nº. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem 
responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, 
a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do 
consumidor ou de terceiros.

10. Cancelando a transportadora vôo agendado de forma injustificada e não evidenciando a 
ocorrência de nenhum fato apto a se qualificar como excludente de responsabilidade, 
inclusive porque as alterações de rotina de tráfego se inscrevem como circunstâncias 
inteiramente previsíveis e inerentes aos riscos da atividade que explora, não podendo 
ser qualificadas como caso fortuito ou força maior, o havido se qualifica como falha na 
prestação dos serviços contratados e abuso de direito, tornando-a obrigada a suportar as 
consequências dele originárias.

11. Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de ausência de inversão do ônus da 
prova, vez que houve sua inversão na decisão prolatada nos autos, pág. 87.

12. Os danos materiais postulados são pertinentes às despesas que a parte desembolsou 
para pagar as passagens aéreas, hospedagem, "tours", bem como ingressos em eventos 
que não pode comparecer em virtude do cancelamento da passagem da autora. Logo, 
devida a indenização por danos materiais, nos moldes fixados na sentença.

13. Conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, do qual concordo, só 
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ou seja, 
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora 
da órbita do dano moral.

14. Vale dizer que a dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação são consequências e não 
causas, caracterizando dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade 
de alguém a alcançando de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência.

15. Em alguns casos, contudo, o prejuízo moral é presumido, sendo provado pela força dos 
próprios fatos - in re ipsa. Em hipóteses tais, o dano não necessita ser provado, mas 
apenas os fatos, pois a dimensão do mero advento do acontecimento resulta, por si só, 
em abalo psíquico.

16. Dessa forma, evidencia-se o dano moral alegado pelos autores e a obrigação da ré em 
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repará-lo, pois a conduta irregular da requerida produziu ofensa moral à personalidade 
dos requerentes, não podendo ser tomado como mero aborrecimento por 
acontecimentos do cotidiano, impondo-se, via de consequência, a condenação da 
apelante à reparação do dano por ela causado.

17. No tocante ao valor a ser arbitrado, deve obedecer aos parâmetros que emergem dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a capacidade 
econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e 
repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve 
objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela vítima e punir o 
causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

18. Nessa perspectiva, a indenização não deve ser objeto de enriquecimento sem causa da 
parte que busca reparação do dano moral. Assim, o valor fixado na sentença, a título de 
indenização por danos morais, afigura-se razoável porque observados os critérios 
pertinentes recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, não merece acolhida o 
pleito de redução, da parte ré.

19. Recurso conhecido e negado provimento.
20. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Voto súmula nos termos do artigo 46 

da Lei 9.099/95.
21. Custas pela recorrente. Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação. 

Rio Branco – AC, 04 de setembro de 2015.

Juiz Alesson José Santos Braz
Relator
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