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RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. SITUAÇÃO EM QUE 
OS TRIPULANTES PERMANECERAM POR LONGO PERÍODO DENTRO DE 
AVIÃO SEM AR CONDICIONADO. ATRASO NO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
QUANTUM MINORADO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 
0604113-40.2014.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência, em exercício, da Juíza ROGÉRIA 
JOSÉ EPAMINONDAS TOMÉ DA SILVA, com direito a voto e da composição dos 
Juízes FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JÚNIOR, Relator e GILBERTO MATOS 
DE ARAÚJO, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Recorrente Azul Linhas 
Aéras Brasileiras S/A e em conhecer e negar provimento ao recurso da Recorrente 
Elizângela Saldanha da Rocha, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

RELATÓRIO E VOTO

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, os quais serão 
analisados conjuntamente.

2. Em apertada síntese, trata-se de reclamação cível proposta pela consumidora, Elizângela 
Saldanha da Rocha, ao argumento de que contratou viagem aérea da Reclamada com 
destino a Boa Vista-RR a fim de participar do VII Fórum de Saúde das regiões Norte e 
Nordeste naquela cidade. Aduz que, ainda em solo, foi detectado o problema de 
refrigeração da aeronave, todavia, a companhia reclamada ignorou tal fato e submeteu os 
tripulantes a viagem com extremo desconforto, medo e insegurança, inclusive, com registro 
de desmaio de um dos tripulantes. Após insistência dos passageiros e grande tensão física e 
psicológica, os bilhetes foram recolhidos e trocados pela companhia aérea a fim de 
seguirem viagem no dia seguinte, porém, para surpresa de todos, a aeronave não havia sido 
trocada, tampouco, consertado seu defeito. Somente no quarto embarque, após 14 horas de 
atraso, chegou no destino final. Requer indenização por danos morais no importe de 
R$28.000,00 (vinte e oito mil reais).
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2.1. Em sua defesa, a Reclamada sustenta que a aeronave necessitou de manutenção não 
programada após a tripulação verificar a falha no sistema de ar condicionado e que por isso 
a mesma precisou ser substituída e que os passageiros receberam toda a assistência 
necessária. Afirma ainda que tais acontecimentos configuram caso de força maior, 
excluindo assim a responsabilidade civil da empresa.

2.2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a Reclamada ao pagamento de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

3. Inconformados, o autor e a ré recorrem, pedindo a reforma da sentença.

4. A Reclamante pede a majoração da verba compensatória e a condenação da ré ao 
pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas incidentes.

5. A Reclamada, por sua vez, repisa os argumentos deduzidos na contestação. Pede a 
improcedência da ação ou minoração do valor indenizatório.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo o autor o destinatário 
final dos serviços de transporte aéreo contratados da AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A, impondo-se a aplicação das regras consumeristas, entre elas, a efetiva 
reparação de danos morais, prevista no inciso VI do artigo 6º do Código de Defesa do 
Consumidor - CDC e a responsabilidade civil objetiva, fixada no art.14 do mesmo diploma 
legal.

7. A companhia aérea, prestadora dos serviços, responde objetivamente pela falha na 
prestação dos serviços, independentemente de culpa, até porque não foi comprovada a 
existência de quaisquer das excludentes legais insertas no § 3º do art. 14 do CDC.

8. Patente, pois, a violação dos direitos da personalidade, diante da ineficiência da ré e do 
desconforto provocado, que certamente excederam, e muito, o mero aborrecimento, 
fazendo com que a Reclamante vivenciasse sentimentos de temor, angústia e 
vulnerabilidade, sendo latente o dano moral no caso em exame.

9. Mostra-se evidente o nexo causal entre falha na prestação de serviços e os 
constrangimentos experimentados pelo autor, tornando-se necessária a compensação pelos 
danos morais causados.

10. Para a valoração e fixação do "quantum" moral a ser arbitrado, deve-se ponderar as 
condições pessoas dos envolvidos, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de 
culpa do réu para a ocorrência do evento, tudo norteado pelos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não enseje o enriquecimento sem causa do 
ofendido, mas que surta os esperados efeitos pedagógicos no ofensor. Ponderados esses 
critérios, reduzo os danos morais fixados ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
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11. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Reclamada Azul 
Linhas Aéreas Brasileiras, para reformar a sentença no tocante ao valor indenizatório, 
reduzindo para o importe de R$8.000,00 (oito mil reais) e, por outra, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso da reclamante/recorrente  Elizângela Saldanha da Rocha.

12. Sem condenação em custas finais e honorários advocatícios, pelas partes, ante o 
resultado do julgamento.

Rio Branco - AC, 30/07/2015.

Juiz Francisco das Chagas Vilela Júnior
Relator
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