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Classe : Apelação n.º 0603346-02.2014.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Apelante : FRANCISCO LIMA DE FREITAS 
Advogado : FRANCISCO LIMA DE FREITAS (OAB: 1166/AC) 
Apelado : TAM  LINHA AÉREA 
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 297608/SP) 
Assunto : Perdas e Danos

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM AÉREA. 

COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E DE VOLTA. CONSUMIDOR QUE 

CHEGOU ATRASADO E PERDEU O EMBARQUE NO VOO DE IDA. 

ABUSIVIDADE DO REGRAMENTO QUE ESTABELECE O CANCELAMENTO 

DA VIAGEM DE VOLTA, EM FACE DA NÃO UTILIZAÇÃO DE BILHETE DE 

IDA. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELA VOLTA COM O 

ABATIMENTO DE 10%, EM RAZÃO DO ATRASO DO CONSUMIDOR E DA 

PERDA DO VOO. DANO MORAL RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL 

DO RECURSO. SEM HONORÁRIOS. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0603346-02.2014.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ZENICE MOTA CARDOSO, JOSÉ AUGUSTO 

CUNHA FONTES DA SILVA e SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES em dar 

provimento parcial ao apelo,  nos termos do voto da relatora e das mídias digitais 

arquivadas.

Relatório:

Noticiou o Reclamante que adquiriu passagens aéreas programadas junto à 

Reclamada com o trecho ida e volta Rio Branco/AC- Rio de janeiro/RJ, prevista a ida para 

o dia 20-04-2010 e retorno previsto para o dia 16-05-2010 e que não conseguiu embarcar 

na ida, mesmo tendo chegado no aeroporto com atraso mínimo, tendo o funcionário da 

empresa informado que a passagem somente poderia ser remarcada no prazo de 40 dias. 

Aduz que precisou realizar a viagem de ida por outra empresa aérea no dia seguinte, porque 
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a Reclamada arguiu que a remarcação por perda do voo em passagem programada exige 

um prazo mínimo de 30 dias e que também teve que comprar nova passagem de volta, já 

que por não ter utilizado a passagem de ida, perdeu automaticamente a passagem de volta. 

Afirma que em agosto de 2010 fez contato telefônico com a Reclamada e foi 

acordado que a Reclamante utilizaria o crédito referente às referidas passagens e que 

deveria confirmar a viagem com antecedência mínima de 30 dias, que dessa forma entrou 

em contato com a empresa em novembro de 2010 e foi informado que já tinha utilizado o 

crédito em trecho Rio de Janeiro-RJ  Brasília-DF, que aduz o Reclamante ser acusação 

falsa, pois jamais fez uso dos trechos descritos no bilhete. Requereu a restituição do valor 

atualizado de R$1.530,84 pago pelas passagens, bem como indenização por danos morais 

no importe de R$ 25.000,00, aduzindo que aproveitaria a viagem para cuidar da saúde, pois 

era portador de Hepatite C.

Sem contestação. 

Sentença de fls. 91-93 julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo o 

dever de a Reclamada restituir o valor pago pela passagem, com o abatimento de 10% do 

valor, por conta de o consumidor ter dado causa ao seu não embarque no voo de ida, sem 

indenização por danos morais. 

Recurso de fl. 98/102 do Reclamante, ratificando os termos da inicial e pleiteando a 

procedência dos pedidos. 

Voto:

Em que pese não impugnado especificadamente pela Reclamada, o próprio 

Reclamante em sua petição inicial aduz que no voo de ida chegou no aeroporto com atraso, 

se insurgindo contra o fato de ter sido impedido de embarcar. A falta de tolerância 

apontada ao funcionário da empresa é razoável, porquanto a natureza do serviço exige 

pontualidade, envolvendo a expectativa dos demais consumidores, bem como prévio 

contrato junto à entidade aeroportuária e outros. Também é de sabença comum que o 

passageiro em voos nacionais deve estar no aeroporto com uma antecedência mínima de 1 

hora do voo, sendo que a sua pontualidade é de sua própria responsabilidade e acarreta a 

perda do voo, não havendo que se falar aqui em direito à restituição integral do valor pago 

pela passagem de ida e volta, já que o consumidor deu causa a perda do voo de ida. 
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Quanto ao direito de a companhia aérea reter, total ou parcialmente, o valor 

equivalente ao primeiro trecho, ante o não comparecimento do passageiro em tempo hábil 

(no-show) e não comunicação prévia, o que possivelmente impediu que a vaga fosse 

oferecida a outro passageiro, dispõe o art. 740 do Código Civil:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de 

transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a 

restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação 

ao transportador em tempo de ser renegociada.

§ 1o Ao passageiro é facultado desistir do transporte, mesmo 

depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do 

valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado 

que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar.

§ 2o Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o 

usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra 

pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será 

restituído o valor do bilhete não utilizado.

§ 3o Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá 

direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída 

ao passageiro, a título de multa compensatória.

Não faz jus o consumidor à restituição integral do valor das passagens, ainda que 

com o abatimento das taxas administrativas da empresa, porquanto deu causa ao não 

embarque no voo de ida, sendo medida mais justa a restituição do valor pago pela volta, 

com desconto de 10% sobre o valor reembolsável pelo não comparecimento do Reclamante 

a tempo de embarcar, resultando em R$ 727,056 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta 

e seis centavos), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, conforme indicado 

em sentença.

Quanto à modalidade de compra programada, na qual possui a empresa regramento 

de condicionar o voo de ida ao voo de volta, como já vem decidindo esta Turma Recursal 

entende-se como abusiva eventual cláusula contratual neste sentido, pois tendo o 

consumidor pago por ambos os trechos, não há razão legítima para negar-lhe o segundo, 
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mesmo tendo desistido do primeiro, devendo ser considerada nula de pleno direito, por 

identificar-se com as hipóteses do art. 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Quanto ao alegado dano moral vivenciado, vejo que assiste razão ao recorrente, em 

razão da frustração da expectativa em viajar no dia contratado, arbitrando indenização no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que reputo proporcional ao caso 

apresentado. 

Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso, reformando a 

sentença de 1° grau tão somente para acrescentar a indenização por dano moral. 

Sem custas e sem condenação em honorários. 

Rio Branco, 03/11/2016.

Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Relatora
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RELATÓRIO

O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo, Relatora: 
É o relatório.

VOTO
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo, Relatora: 
.
É como voto.

decisão
Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

Decide a Turma conhecer e dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora. Votação unânime.

Participaram do julgamento os Desembargadores Composição de julgamento atual do 
processo Não informado.

Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria
Secretária
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