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Classe : Recurso Inominado n.º 0603000-17.2015.8.01.0070
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) 
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 297608/SP) 
Advogado : WEBSTER DE FREITAS PEQUENO (OAB: 1082E/AC) 
Recorrido : Edinaldo Carvalho de Oliveira 
Advogado : GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO (OAB: 2952/AC) 
Advogada : Emanoely Araújo de Medeiros (OAB: 4605/AC)

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO 
APÓS O CHECK-IN. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. 
EMBARQUE APENAS NO DIA SEGUINTE. RECLAMANTE PERDEU UMA DIÁRIA DE 
SUA HOSPEDAGEM E NÃO PARTICIPOU INTEGRALMENTE DE CONGRESSO NO 
QUAL ESTAVA INSCRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DE 
LEGÍTIMA EXPECTATIVA. QUANTUM REDUZIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada (fls. 151/163), 
ante o inconformismo com a sentença de fl. 148, que julgou procedente o pedido inicial e a 
condenou ao pagamento de R$ 372,00, a título de danos materiais, bem como de indenização por 
danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ter o Reclamante perdido o 
primeiro dia de um evento que aconteceria em outra localidade, além da primeira diária do hotel, 
em razão do cancelamento repentino de voo.

3. É certo que a responsabilidade civil da companhia aérea por cancelamento de voo, sem a 
comunicação com significativa antecedência, apenas pode ser afastada quando existente caso 
fortuito ou força maior que justifiquem a conduta.

4. Em que pese a Reclamada ter alegado em sua contestação que a adoção da medida decorreu de 
mal súbito sofrido pelo copiloto da aeronave, não vislumbro nos autos qualquer documento apto 
a comprovar o fato.

5. O Reclamante, por sua vez, comprovou a inscrição em Congresso realizado entre os dias 16 e 
20 de junho de 2015 (fl. 19), bem como que o primeiro dia de sua hospedagem correspondia ao 
dia 16 do mesmo mês (fl. 18), de forma que o cancelamento do voo – que sairia à 01h12min do 
dia 16/06 (fl. 15), e foi remarcado para o dia 17/06, às 07h21min – após o check-in, sem qualquer 
esclarecimento, frustrou parcialmente seus planos, e gerou prejuízos que superam o limite do 
mero aborrecimento.

6. É importante ressaltar que o consumidor, na grande maioria dos casos, procura os serviços das 
companhias aéreas para obter maior celeridade no deslocamento, ainda que o custo das passagens 
muitas vezes seja exorbitante. Ao frustrar a legítima expectativa, sem justificativa plausível e 
ainda submetendo o Reclamante a longa espera antes de atestar o cancelamento, a Reclamada 
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indubitavelmente causou lesão de ordem moral, não merecendo afastamento a condenação 
prevista na sentença. 

7. O quantum estipulado (R$ 10.000,00 – dez mil reais), porém, merece reparos, sob pena de se 
revelar desproporcional ao dano efetivamente experimentado. É necessário observar que o 
Congresso apenas teve fim em 20 de junho de 2015, de forma que o Reclamante ainda pôde 
usufruir integralmente de três dias (18, 19 e 20). Além disso, apesar de ter perdido a primeira 
diária do hotel, o Reclamante em nenhum momento alegou que sua reserva foi cancelada, 
permitindo concluir que, ao chegar ao seu destino no dia seguinte, não teve maiores problemas 
quanto à hospedagem. Levando em consideração as circunstâncias alhures expostas, verifico a 
necessidade de adequação da indenização para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

8. No tocante aos danos materiais, nenhum equívoco cometeu o Juízo a quo. O documento de fl. 
18 demonstra que a reserva de hotel do Reclamante correspondia a 05 (cinco) diárias, no valor 
total de R$ 1.359,75 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Em 
simples cálculo, é possível obter o valor de R$ 271,95 (duzentos e setenta e um reais e noventa e 
cinco centavos) para cada diária que, arredondado, corresponde a R$ 272,00 (duzentos e setenta e 
dois reais). Ademais, há o recibo de fl. 20, que comprova ter o Reclamante despendido o valor de 
R$ 100,00 (cem reais) pela utilização de serviço de táxi do aeroporto para a sua residência, após 
o cancelamento do voo. Portanto, o valor total do prejuízo patrimonial experimentado pelo 
Reclamante corresponde a R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais).

9. A Reclamada apenas poderia ser eximida do pagamento de indenização por danos materiais 
caso comprovasse ter disponibilizado ao Reclamante opção de embarque em outro voo, na 
mesma data e em horário próximo ao anteriormente reservado, seja pela própria companhia aérea 
Reclamada, seja por outra. Porém, não houve juntada aos autos de qualquer prova neste sentido.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de reduzir o valor da indenização por 
danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária 
na forma estipulada pela sentença.

11. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, consoante art. 
55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0603000-17.2015.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre presentes à sessão, SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES 
(relatora), ZENICE MOTA CARDOZO (membro) e JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA 
SILVA (membro), em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do 
voto da relatora. Votação unânime.

Rio Branco-AC, 27 de novembro de 2016.

Juíza de Direito Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Relatora
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