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Assunto : Responsabilidade Civil

RECURSOS INOMINADOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADIANTAMENTO 

DE HORÁRIO DE VOO. RECURSO DA RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. QUEBRA DA CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

TENTATIVA DE NOVA ACOMODAÇÃO DO RECLAMANTE EM OUTRO VOO.  

QUANTUM REDUZIDO, SEGUNDO CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A QUANTIA PLEITEADA 

E A CONSULTA PERDIDA. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

1. O Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, ao fundamento de 
que, em razão da antecipação do horário do seu voo no trecho São Paulo – Rio Branco, sem 
comunicação em período hábil, não pôde comparecer a consulta médica previamente 
agendada na mesma data.

2. Embora tenha solicitado à Reclamada a reacomodação em outro voo, o Reclamante 
aduziu ter seu pedido negado. 

3. Assim, requereu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 
materiais, no valor de R$ 19.911,99 (dezenove mil novecentos e onze reais e noventa e 
nove centavos), bem como de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

4. Em sua contestação (fls. 108/123), o Reclamado alegou: que a antecipação do voo se 
deve à reestruturação da malha aérea, por fatores alheios à vontade da companhia; que 
houve prévia cientificação do Reclamante; que sempre oferece as opções de reacomodação 
ou cancelamento da passagem, com consequente reembolso; que não houve dano moral ou 
material.

5. A sentença (fls. 129/131) julgou parcialmente procedente o pedido do Reclamante, 
condenando o Reclamado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 
morais.
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6. Inconformadas com a decisão, ambas as partes recorreram. A Reclamada (fls. 134/146), 
pugnando pela improcedência dos pedidos contidos na exordial ou pela redução do valor da 
indenização. O Reclamante (fls. 151/156), por sua vez, requerendo a condenação da 
Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.450,00 
(quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), bem como a majoração do valor da 
indenização por danos morais, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

7. Contrarrazões apenas pelo Reclamante (fls. 148/150). É o relatório. 

8. Analiso, primeiramente, o recurso da Reclamada.

9. A responsabilidade da Reclamada decorre, em verdade, não do adiantamento do horário 
do voo, mas do fato de não ter garantido – ou, ao menos, não ter comprovado a tentativa de 
garantir – ao Reclamante a reacomodação em outro voo na mesma data ou em data 
posterior.

10. Ainda que inexistente vaga em outro voo da Reclamada a ser realizado no período 
almejado pelo Reclamante, deveria aquela ter diligenciado junto a outras companhias 
aéreas, a fim de evitar qualquer prejuízo aos seus clientes.

11. É nítida a falha na prestação de serviço da Reclamada, que quebrou a confiança 

esperada da relação contratual, circunstância que supera o limite do mero aborrecimento e 

deve ser indenizada.

12. O quantum estipulado (R$ 8.000,00 – oito mil reais), porém, merece reparos. 

13. O Reclamante há de convir que assumiu parcela do risco ao agendar passagem de volta 

para o mesmo dia da consulta de retorno (fls. 13 e 19).

14. Embora o horário anteriormente previsto para o voo (19 horas) fosse inegavelmente 

distante do horário da consulta (12 horas), é sabido que, apesar de não ser o mais caótico, o 

serviço de transporte aéreo nacional está longe de ser pontual e livre de alterações de 

última hora, ainda mais em aeroportos de tráfego intenso, como o de Congonhas.

15. Dessa forma, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade impõem a adequação do 

valor da indenização, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

16. Superadas as considerações acerca do Recurso da Reclamada, passo a enfrentar o 

recurso do Reclamante.

17. Friso, desde logo, que como decorrência lógica da fundamentação para redução do 

quantum indenizatório a título de danos morais, é inviável o acolhimento da pretensão de 

majoração.

18. De outra banda, melhor sorte não assiste ao Reclamante quanto aos danos materiais. 

19. Não há nos autos elementos suficientes que permitam concluir pela relação entre o 

valor de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), pleiteados pelo 

Reclamante, e a consulta perdida em razão da antecipação do voo. 

20. No recibo de fl. 22, o serviço pelo qual o Reclamante desembolsou R$ 4.450,00 (quatro 

mil quatrocentos e cinquenta reais) está descrito meramente como "Check-Up Masculino 

Acima de 60 An", sem especificar se ali estão incluídas as consultas médicas ou apenas os 
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exames.

21. Ainda que restasse expressa a inclusão de consulta médica, as regras da experiência 

comum permitem verificar que um único ato não assumiria o vultoso valor requerido.

22. Além disso, o próprio Reclamante reconheceu em audiência ter obtido êxito na 

realização de todos os exames, apenas restando pendente a consulta de retorno.

23. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da Reclamada, para o fim de reduzir 

o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – com 

incidência de juros de mora e correção monetária na forma estipulada pela sentença –, e 

nego provimento ao recurso do Reclamante.

24. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ser o Reclamante beneficiário de 

assistência judiciária gratuita. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0603352-38.2016.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 2ª Turma Recursal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre presentes à sessão, ÉLCIO SABO MENDES 
JÚNIOR (relator), JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA (membro) e ZENICE 
MOTA CARDOZO (membro), em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 
da Reclamada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Reclamante, nos termos do voto 
do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 18/05/2017.

Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Relator


		2017-05-19T10:52:31+0000
	Not specified




