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Assunto : Obrigações

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO 
COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DE EMBARQUE. VOO NOTURNO. FALTA 
DE ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. "NO SHOW". DANOS 
MORAL  E MATERIAL AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
- Trata-se de demanda consumerista na qual o autor pleiteia indenização por danos morais e 
materiais, alegando ter a reclamada alterado o horário do embarque sem prévia 
comunicação, acarretando ao demandante transtornos de ordem moral e financeira, como a 
compra de novo bilhete, diária de estacionamento e remarcação de prova na faculdade.
- A decisão de primeiro grau julgou procedente o pleito do autor para condenar a ré ao 
ressarcimento do valor pago com a nova passagem e dos demais prejuízos materiais, além 
de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
- Irresignado, o demandado interpôs recurso inominado alegando culpa exclusiva do autor 
e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
- Conforme alegado pelo recorrente, a angústia sofrida pelo recorrido, embora inegável, se 
deu unicamente em razão de sua conduta desatenciosa no que diz respeito ao horário do voo 
perdido, uma vez que é de conhecimento público que o Aeroporto Plácido de Castro, em 
Rio Branco, por muito tempo operou voos exclusivamente em horário noturno, não 
raramente nas primeiras horas do dia, o que exige especial cautela por parte dos usuários no 
que concerne à hora de embarque.
- Percebe-se que a companhia de viagem agiu nos limites do que lhe cabia, não sendo 
possível imputar a ela a responsabilidade pela inobservância, pelo passageiro, do horário 
adequado de comparecimento ao aeroporto.
- Ora, na passagem juntada à fl. 16 é expressa a menção ao horário de partida de Cruzeiro 
do Sul, 27 de setembro de 2015 à 00h15min, e ao horário de chegada em Rio Branco, 27 de 
setembro de 2015 à 01h20min. Se esses são os horários de partida e chegada, é evidente 
que o embarque ocorrerá antes e, como se trata de vôo durante a madrugada, aquele 
ocorreria às 23h35min do dia anterior.
- Percebe-se que, mesmo se tratando de equívoco do autor, a companhia aérea o ressarciu 
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pelas milhas gastas com a compra das passagens não utilizadas quando sequer era obrigado 
a fazê-lo, pois o comparecimento no horário é um ônus do passageiro, ficando a seu cargo o 
prejuízo por eventual falta. 
- Não é sensato manter um dano moral tão duvidoso e, por consequência, a reparação por 
danos materiais, razão por que vota-se pelo provimento do recurso para afastar a 
condenação imposta em primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
- Custas de lei. Sem honorários em razão do resultado do julgamento.

Rio Branco, 24 de fevereiro de 2017.

Juiz de Direito Fernando Nóbrega da Silva
Relator
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