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RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PASSAGEM 
DE TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS 
PARA EMBARQUE. PERDA DO VOO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM 
COMPANHIA AÉREA DISTINTA. CANCELAMENTO DE VOO PELA FALTA DE 
REPASSE DO VALOR DISPENDIDOS PELAS AUTORAS PELA PASSAGEM 
AÉREAS DE VOLTA PARA O DESTINO DE ORIGEM. TRATAMENTO 
INADEQUADO ÀS PASSAGEIRAS. OFENSA AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. 
AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL E 
MATERIAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO 
QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia envolve relação de consumo decorrente da prestação de serviço de 
passagem de transporte aéreo de pessoas, daí porque tem aplicação, no caso em concreto, 
as normas do Código de Defesa do Consumidor.

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, as Recorridas contrataram o serviço de passagem de transporte aéreo 
para viagem internacional, o qual não foi adequadamente prestado, tendo em vista o 
tratamento a elas dispensado por ocasião da ausência de informações acerca da necessidade 
de apresentação da carteira internacional de vacinação que acarretou a perda do voo, além 
da falta de segurança apresentada quando contratação do aluguel do carro naquela cidade, 
bem ainda, o cancelamento do voo de volta para o destino de origem pela falta de repasse 
pela agência de viagem dos valores pagos pelas Recorridas. 

4. Na sentença de p. 94, homologatória da decisão leiga de pp. 92/93, fora arbitrado o 
quantum indenizatório a título de dano moral de R$10.000,00, sendo R$5.000,00 (cinco 
mil reais) para cada uma das Requerentes. Ainda, o valor de R$1.811,55 (um mil 
oitocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) para Júlia Simone Ferreira e o valor 
de R$1.539,76 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) para 
Maria Ocideia dos Santos Mastrangelo. Inconformado, o Recorrente busca a reforma da 
sentença no que tange ao ressarcimento pecuniário pelo dano moral suportado pelas 
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Recorridas, excluindo-o ou minorando-o.
 
6. A situação vivenciada pelas Recorridas, notadamente no que tange ao tratamento 
dispensado por ocasião da falta de segurança na contratação de passagens aéreas para 
destino internacional 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. O valor arbitrado 
na sentença é razoável, não proporciona enriquecimento indevido e atende sua finalidade 
pedagógica, razão por que entendo ser justo e equânime.

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos. 
Voto súmula em conformidade ao disposto no artigo 46 da Lei Federal nº 9.099/95. 

9. Custas de lei e honorários advocatícios, estes últimos fixados no importe de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente vencido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 
0601281-34.2014.8.01.0070, 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, e composição dos Juízes FRANCISCO DAS 
CHAGAS VILELA JÚNIOR, Relator, ANASTÁCIO LIMA DE MENEZES FILHO, 
compondo quórum, em conhecer e negar provimento recurso, nos termos do Voto do 
Relator. Votação por maioria. Divergente o juiz Anastácio Lima de Menezes Filho.

Rio Branco-AC, 03/09/2015.

Juiz Francisco das Chagas Vilela Júnior
Relator
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