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Classe : Apelação n.º 0601470-75.2015.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Apelante : Tam Linhas Aéreas S.A 
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC) 
Advogado : VERONICA FREIRE DE MENEZES (OAB: 4301/AC) 
Advogado : Gersey Silva de Souza (OAB: 3086/AC) 
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 297608/SP) 
Advogado : Laura Felicio Fontes da Silva (OAB: 3855/AC) 
Apelado : RENATO ROQUE TAVARES 
Apelado : SAULLO BONNER BENNESBY 
Advogado : Thiago Augusto Carvalho (OAB: 3527/AC) 
Advogado : RENATO ROQUE TAVARES (OAB: 3343/AC) 
Assunto : Obrigações

RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. VIAGEM 

AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE FORTUITO 

EXTERNO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE NÃO FORAM 

SUFICIENTES DEMONSTRADAS NO CASO EM TELA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. EMPRESA QUE NÃO DEMONSTROU ASSISTÊNCIA 

EFICIENTE AOS PASSAGEIROS A MINIMIZAR O INFORTÚNIO 

CAUSADO. DANO MORAL DEMONSTRADO. QUANTUM FIXADO COM 

RAZOABILIDADE FRENTE AO CASO EM CONCRETO, CONSIDERANDO 

TAMBÉM DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO. HONORÁRIOS FIXADOS 

NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, EM ATENÇÃO AO 

ART. 55 DA LEI 9.099/95. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0601470-75.2015.8.01.0070, ACORDAM as Senhoras Juízas da 2ª Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ZENICE MOTA CARDOZO, MARIA 

ROSINETE DOS REIS SILVA e SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES a não 

prover o recurso apresentado, nos termos do voto da relatora.

Relatório:
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Trata-se de pleito de indenização por danos morais proposto por RENATO 

ROQUE TAVARES E SAULLO BONNER BENNESBY em face da TAM LINHAS 

AÉREAS, ao fundamento de que em 23/03/2015 eram passageiros do voo da reclamada 

no trecho Brasília-DF / Rio Branco-AC, com previsão de chegada no destino final às 

00h06min do mesmo dia e que, devido à má condição climática informada pela 

Reclamada, a aeronave sobrevoou por alguns minutos e posteriormente pousou na 

cidade de Porto Velho/RO, tendo a empresa Reclamada mantido os passageiros por 

quase 2 horas dentro da aeronave em solo, havendo tão somente o fornecimento de água 

e posteriormente desembarcaram naquela cidade.

Noticiaram que permaneceram por mais de 6 horas dentro da aeronave; que a 

empresa disponibilizou tão somente um atendente para realizar o cadastro e fornecer 

voucher de hotel e translado; que os Reclamados resolveram contratar táxi e hotel, em 

razão da demora no atendimento, pois já passava das 4h da manhã e não havia previsão 

de entrega dos vouchers; que foi exigida a presença dos passageiros às 10h no aeroporto 

para re-alocação em outro voo e que o primeiro Requerente perdeu compromisso de 

trabalho. Requereu restituição dos gastos que teve com alimentação e hotel, além de 

indenização por danos morais. 

Em contestação, a empresa aérea alegou que o cancelamento do voo se deu 

devido às condições climáticas do dia do evento, estando previsto inclusive no contrato 

que de transporte que a empresa não seria responsabilizada em caso ocorrência de força 

maior; que os Reclamantes dramatizam a situação e que não houve dano de ordem 

moral ou de ordem material. 

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido de danos morais arbitrados 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Reclamado. Embargos de declaração 

opostos, que foram acolhidos no sentido de acrescentar à condenação o valor 

comprovado de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) a título de gastos materiais. 

Recurso da TAM LINHAS AÉREAS, no sentido de reiterar os fundamentos 
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expostos em contestação, pleiteando a improcedência da ação ou a redução do quantum 

fixado a título de danos morais. Os Reclamantes apresentaram contrarrazões, 

requerendo o não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade, ou, de 

forma subsidiária, o seu não provimento.

É o relatório. 

Voto:

Conheço o recurso, pois apresentado tempestivamente quando ainda vigia a 

antiga redação do art. 50 da Lei 9.099/95, que atribuía aos embargos de declaração 

efeitos suspensivos, sendo protocolados no 5º dia do seu prazo e antes do protocolo dos 

embargos de declaração pelos Reclamantes. Assim, o recurso é tempestivo, não 

havendo que se falar também em necessidade de sua ratificação posterior, já que quando 

do protocolo sequer estava na pendência de análise dos embargos opostos pela outra 

parte. Passo ao mérito. 

A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação 

de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela 

Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 

Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao 

Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. (AgRg nos EDcl no AREsp 

418.875/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016)

Invertido o ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações autorais, 

caberia à empresa recorrente demonstrar que não ocorreram os fatos da forma declarada 

pelos recorridos ou até que foram diligentes e prestaram seus serviços de forma 

adequada a minimizar os transtornos causados aos seus passageiros. Todavia, em que 

pese tenha condições suficientes de demonstrar nos autos sua conduta diversa através de 

seus sistemas e registros internos, se manteve tão somente atribuindo a situação às 

condições climáticas e sua suposta excludente de responsabilidade. 
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Importante trazer a baila a Teoria do Risco do Empreendimento, fundada no 

parágrafo único do art. 927 do Código Civil, estabelecendo que haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente da aferição de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua própria 

natureza, risco para a vida ou direitos de outrem. Por outra sistemática, dispõe a Lei 

Consumerista acerca da responsabilidade objetiva do prestador de serviços de reparação 

de danos ao consumidor (art. 14), prescindindo da eventual ocorrência de culpa.   

Para demonstrar a ocorrência de fortuito externo, a empresa reclamada trouxe 

aos autos condições climáticas do dia dos fatos retiradas de um site não oficial, o que 

não acolho como prova suficiente, entretanto sequer a questão cinge-se somente ao 

motivo do atraso, mas a falta de assistência prestada ao passageiro e a demora 

desarrazoada de espera. 

Na situação noticiada, é possível presumir os desgastes causados aos 

passageiros, em terem sido mantidos durante horas dentro de uma aeronave e 

posteriormente terem sido submetidos à situação constrangedora, tendo que ficar à 

disposição durante tempo incerto em uma fila para pegar os vouchers de transporte e 

alimentação, frustrando a expectativa e cronograma prévio dos passageiros em chegar 

na cidade de destino. 

Conforme documentos juntados aos autos, a chegada estava marcada para 

00h06min e por conta da situação noticiada, só se concretizou no outro dia 

aproximadamente as 13h22min (fls. 13 e 19), repercutindo certamente em todo o 

planejamento dos passageiros, além de suas condições físicas e mentais. Ainda que o 

problema quanto a decolagem tenha sido o mau tempo, tem-se que a espera foi 

desarrazoada, e o serviço de atendimento deficiente. Sabe-se que a viagem aérea é 

naturalmente desconfortável diante da falta de mobilidade dos passageiros que ficam 

restritos ao pequeno espaço da aeronave, o que, somada a situação noticiada e não 

impugnada especificamente pelo Reclamado, demonstra efetivamente a ocorrência de 
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dano que transcende um mero dissabor. No momento em que o consumidor adquire a 

passagem, passa a ter a legítima expectativa de ser transportado no dia e condições 

marcadas, de modo que o atraso, por condições climáticas ou não, deve vir 

acompanhado de tempo de espera razoável e do necessário atendimento ao consumidor . 

Ofensa ao princípio da confiança, que gera o dever de reparar os danos patrimoniais e 

morais causados. 

Quanto ao valor fixado de indenização no caso em concreto, não vislumbro 

irrazoabilidade, considerando a capacidade econômica de ambas as partes, além do 

atendimento à finalidade pedagógica e reparadora do instituto. Deve-se observar, na 

fixação do valor da indenização por dano moral, o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Atendido os critérios 

para tal mister, mantém-se o "quantum" fixado a este  título. 

Custas pagas. Honorários fixados no importe de 20% do valor da condenação. 

É como voto.  

Rio Branco, 17/11/2016.

Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Relatora
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