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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 
VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO QUANDO PASSAGEIRO 
JÁ SE ENCONTRAVA EM CONEXÃO.  CONTINUIDADE DE VIAGEM POR OUTRA 
COMPANHIA AÉREA, CUJO TRAJETO ERA DIVERSO DO QUE CONTRATADO 
COM A COMPANHIA ANTERIOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ARTIGO 14 DO 
CDC. TEORIA DO RISCO, ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, II, CPC. DANO MORAL 
CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
FIXAÇÃO E LIMITAÇÃO DE MULTA, EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 
0603787-80.2014.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência 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, nos termos do Voto do 
Relator. Votação unânime. 

RELATÓRIO E VOTO

1. Patente a relação de consumo, a questão deve ser solucionada sob a égide do Código de 
Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o disposto do artigo 5º, inciso XXXII, da 
Constituição Federal.

2. Em apertada síntese, trata-se de reclamação cível proposta pelo consumidor ao 
argumento de que adquiriu bilhete de viagem internacional aérea da Recorrente, tendo sido 
o voo cancelado, já estando em conexão na cidade de Brasília. Viu-se obrigado a continuar 
viagem através de outra companhia, cujo trajeto era diverso daquele que havia se 
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programado e contratado com a Recorrente. Além desse infortúnio, aduz que sua bagagem 
foi extraviada, o que o obrigou a despender a quantia equivalente a R$920,86 (novecentos 
e vinte reais e oitenta e seis) para compra de roupas e material de higiene pessoal. 
Requereu indenização por danos morais no montante equivalente a vinte salários mínimos, 
a devolução e crédito da cumulação de milhagem no total de 10.000 (dez mil) milhas e 
indenização por dano material no importe de R$920,86 (novecentos e vinte reais e oitenta e 
seis centavos).

2.1. Em sua defesa, a Recorrente se escusa da responsabilidade e alegou problemas 
técnicos imprevistos apresentados pela aeronave como causa para o cancelamento do voo, 
pelo que requereu a improcedência da reclamação (fls. 49/68). 

2.2. Na sentença de p. 101, homologatória da decisão leiga de p. 100, sobreveio 
condenação por danos morais arbitrados no importe de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos 
reais), além da obrigação de fazer consistente na inclusão de 10.000 (dez mil) pontos no 
programa de milhagens registrado no CPF do autor.

3. Invertido ônus da prova a Recorrente não se desincumbiu da obrigação de demonstrar 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, a teor do que dispõe o 
artigo 333, inciso II, do CPC, o que de fato não o fez. Também não comprovou a 
inexistência de falha no serviço prestado, ou mesmo que a culpa tenha sido exclusivamente 
da consumidora, em conformidade ao artigo 14, § 3º, do CDC. 

4. Pelos serviços prestados no transporte aéreo de pessoas a companhia responde 
objetivamente pelos danos que eventualmente dê causa, bastando para tanto a 
demonstração da conduta, do resultado e relação de causalidade (artigo 14 do CDC), 
remanescendo o consumidor tutelada pelo artigo 6º do CDC.

5. Desnecessária a prova da má-fé nas relações de consumo, bastando a demonstração de e 
falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento indevido de reserva já 
paga sem motivo que o justifique, de modo que ensejada a reparação pelo fornecedor nos 
termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Assim, frustrada a expectativa de embarque do Recorrido no voo anteriormente 
programado, deve a Recorrente responder pelo dano moral que haja dado causa.

7. O dano moral é aquele que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, 
à profissão, ao respeito, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem estar e à vida, sem 
necessidade de ocorrência de prejuízo econômico. Deve estar lastreado em ato ilícito ou 
abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou 
sentimento de autoestima do indivíduo. O “quantum” moral valorado deve ponderar as 
condições pessoais dos envolvidos, a extensão do dano experimentado, bem como o grau 
de culpa das partes na ocorrência do evento, atendidos os critérios da proporcionalidade e 
razoabilidade, de forma que não enseje o enriquecimento sem causa da ofendida, mas que 
surta os esperados efeitos pedagógicos no ofensor. Por esta razão, realizadas as 
ponderações pertinentes, reduzo ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender 
mais adequado para os fins que se propõe a pretendida indenização.  
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9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor indenizatório arbitrado 
na sentença atacada, de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para R$5.000,00 (cinco 
mil reais), permanecendo inalterada nos seus demais termos. 

10. Mantenho a obrigação de fazer determinada na sentença, por seus próprios 
fundamentos, quanto a obrigação de incluir 10.000 (dez mil) pontos no programa de 
milhagens vinculado ao CPF do autor, fixando, de ofício, multa diária no valor de R$ 
100,00 (cem reais), limitada à 30 (trinta) dias.

11. Sem condenação em custas finais e em honorários advocatícios, ante o resultado do 
julgamento.

Rio Branco - AC, 05/08/2015.

Juiz Francisco das Chagas Vilela Júnior
Relator
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