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Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.915-631, Tel. 68 3302-0444/0445, Rio Branco-AC 

Classe : Recurso Inominado n.º 0600923-35.2015.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Recorrente : Tam Linhas Aéreas S.A 
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC) e outros 
Recorrido : Carlos Alberto Lourenço do Nascimento 
Advogado : DANILO BRENO PINHO DO NASCIMENTO (OAB: 4326/AC)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM 
NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. RECOLOCAÇÃO EM VOO 
SUBSEQUENTE QUE TEVE ATRASO DEMASIADO, FRUSTRANDO OS PLANOS DO 
PASSAGEIRO DE COMPARECIMENTO AO CASAMENTO DO FILHO. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ARTIGO 14 DO CDC. 
TEORIA DO RISCO, ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 
INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO 
E IMPROVIDO.

1. Patente a relação de consumo, a questão deve ser solucionada sob a égide do Código de Defesa 
do Consumidor, o qual regulamenta o disposto do artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição 
Federal.

2. Em apertada síntese, trata-se de reclamação cível proposta pelo consumidor ao argumento de 
que adquiriu bilhete de viagem aérea da Recorrente, tendo sido o voo cancelado, por motivo não 
explicado. Ressalta que tal bilhete seria alteração de outro voo marcado para data posterior a fim 
de adequar ao compromisso que tinha de comparecer ao casamento do filho na cidade de Belém no 
dia 20 de janeiro de 2015. Ocorre que, tendo desembolsado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 
a título de multa e 18.000 (dezoito mil) pontos no programa de milhagens para comparecer ao 
evento familiar, o voo fora cancelado e, realocado em outro voo, este atrasou demasiadamente, 
fazendo com que chegasse ao destino 6h após a realização do enlace matrimonial do seu filho, 
frustrando, assim, os planos da família. Requereu indenização material no importe de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) e moral no de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

2.1. Em sua defesa, a Recorrente se escusa da responsabilidade de forma genérica, alegando não 
haver nos autos elementos capazes de comprovar os eventuais danos sofridos pelo Recorrido e 
que, este, na verdade, tenta dramatizar uma situação vivenciada visando, apneas, obter 
indenização. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
 
2.2. Na sentença de p. 87, homologatória em parte da decisão leiga de p. 86, sobreveio condenação 
por danos morais arbitrados no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). De outra sorte, julgou 
improcedente o pedido de indenização por danos materiais, dando por resolvido o mérito. 

3. Inconformada, a empresa aérea interpôs o recurso inominado renovando os argumentos trazidos 
na contestação de que não houve prova do dano alegado. Pugna pela reforma integral da sentença 
para ver excluída a condenação indenizatória imposta ou, alternativamente, seja reduzido o 
quantum arbitrado.

4. As contrarrazões foram apresentadas às pp. 106/110, requerendo a manutenção da sentença.
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5. É o suficiente.

4. Pelos serviços prestados no transporte aéreo de pessoas a companhia responde objetivamente 
pelos danos que eventualmente dê causa, bastando para tanto a demonstração da conduta, do 
resultado e relação de causalidade (artigo 14 do CDC), remanescendo o consumidor tutelada pelo 
artigo 6º do CDC.

5. Desnecessária a prova da má-fé nas relações de consumo, bastando a demonstração de  falha na 
prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento do voo inicial e do atraso injustificado do 
voo substituto, de modo que ensejada a reparação pelo fornecedor nos termos do artigo 42, 
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Desse modo, frustrada a expectativa de embarque do Recorrido no voo anteriormente 
programado, deve a Recorrente responder pelo dano moral que haja dado causa.

7. O dano moral é aquele que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à 
profissão, ao respeito, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem estar e à vida, sem 
necessidade de ocorrência de prejuízo econômico. Deve estar lastreado em ato ilícito ou abusivo 
que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou sentimento de autoestima 
do indivíduo. O “quantum” moral valorado deve ponderar as condições pessoais dos envolvidos, a 
extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa das partes na ocorrência do evento, 
atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não enseje o 
enriquecimento sem causa da ofendida, mas que surta os esperados efeitos pedagógicos no 
ofensor. Por esta razão, realizadas as ponderações pertinentes, mantenho o valor fixado de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), por entender adequado para os fins que se propõe a pretendida 
indenização.  

9. Recurso conhecido e improvido para manter a sentença por seus próprios fundamentos. 
 
10. Custas pagas. Condeno em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Recorrente vencido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 
0600923-35.2015.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO e da composição dos juízes SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, Relatora, 
JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA e Maria Rosinete dos Reis Silva, compondo 
quórum, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Votação 
unânime.

Rio Branco-AC, 15/09/2016.

Juíza de Direito Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Relatora
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