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RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 
TRATAMENTO INADEQUADO AO PASSAGEIRO. OFENSA AS NORMAS 
APLICÁVEIS AO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.

1. A controvérsia envolve relação de consumo decorrente da prestação de serviço de 
transporte aéreo de pessoas, daí porque tem aplicação, no caso em concreto, as normas do 
Código de Defesa do Consumidor e da Lei Federal nº 7.565/86 (Código Brasileiro de 
Aeronáutica) bem como das demais normas aplicáveis à espécie. 

2. Nos termos do artigo 14, do CDC, “o fornecedor de serviços responde 
independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores”, 
bastando para isso a evidência de conduta, do resultado e relação de causalidade. 

3. No caso dos autos, a Recorrida contratou o serviço de transporte aéreo, o qual não foi 
adequadamente prestado, tendo em vista o tratamento a si dispensado por ocasião do atraso 
do voo de conexão em Manaus, localidade distinta do seu domicílio, já que não recebeu 
transporte, alimentação e hospedagem adequados, aguardando no saguão daquele 
aeroporto, por aproximadamente 13 horas, seu retorno para local de destino, Rio Branco-
Acre.
 
4. Muito embora justificado o atraso do voo por motivo de força maior, tal situação não 
exime a Recorrente de prestar a devida assistência a seus passageiros, nos termos do artigo 
231, parágrafo único da Lei Federal nº 7.565/86 e artigo 741 do Código Civil.

5. Detendo ônus probatório caberia a Recorrente comprovar extreme de dúvidas que à 
Recorrente foi prestada a devida assistência fornecendo-lhe alimentação, hospedagem e 
transporte adequado para a sequência da viagem, entretanto, nenhuma prova contrária 
produziu neste particular, sequer impugnou especificamente este ponto, focando sua defesa 
apenas na excludente de responsabilidade por motivo de força maior e inocorrência de 
danos morais.

6. A situação vivenciada pela Recorrida, notadamente no que tange ao tratamento 
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dispensado por ocasião do cancelamento do voo evidencia desrespeito aos direitos do 
consumidor e demais normas aplicáveis e por outra, transcende o mero aborrecimento do 
dia a dia sendo alçado ao patamar de dano moral indenizável.

7. O dano moral, por se tratar de dano subjetivo na esfera íntima de quem o postula, 
prescinde de provas, bastando a comprovação dos fatos que o ensejaram.  Neste caso 
concreto, houve configuração do dano moral, ante a prestação de serviço falho, o qual não 
forneceu a segurança esperada pelo consumidor, nos termos do artigo 14, §1º, do CDC, o 
que gerou ofensa a direito da personalidade do consumidor. 

8. Para a valoração e fixação do “quantum” moral a ser arbitrado, deve-se ponderar as 
condições pessoais 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 fixados ao importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença para reduzir o valor 
indenizatório de R$6.000,00 (seis mil) para R$4.000,00 (quatro mil reais).

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 
0602515-51.2014.8.01.0070, 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 DANNIEL GUSTAVO 
BOMFIM ARAÚJO DA SILVA, compondo quorum, em conhecer e dar parcial 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação por maioria.

Rio Branco-AC, 20/08/2015.

Juiz Francisco das Chagas Vilela Júnior
Relator
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