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RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO DE FORÇA 
MAIOR. TRATAMENTO INADEQUADO ÀS PASSAGEIRAS. OFENSA AS NORMAS 
APLICÁVEIS AO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO 
QUANTUM. 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, as Recorridas contrataram o serviço de transporte aéreo, o qual não 
foi adequadamente prestado, tendo em vista o tratamento a elas dispensado por ocasião do 
cancelamento do voo na semana anterior ao embarque, não disponibilizando a empresa 
aérea de condições possíveis para solucionar ou amenizar a frustração das festividades 
natalinas na cidade de Porto Alegre, em família, antecipadamente programada. 

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, entretanto, nenhuma prova contrária produziu 
neste particular, focando sua defesa apenas na excludente de responsabilidade por motivo 
de força maior e inocorrência de danos materiais e morais.

6. A situação vivenciada pelas Recorridas, notadamente no que tange ao tratamento 
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. Assim, configurado está o dano moral, ante a ofensa aos direitos da personalidade das 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
2ª Turma Recursal

Rua Tribunal de Justiça, s/n – Via Verde
CEP: 69.915-631 – 68 3302-0320 (tel./fax) – Rio Branco/AC

Autoras, quais sejam, o sossego, os transtornos causados pelo cancelamento do voo e 
consequente impontualidade no cumprimento das medidas cabíveis para atender às 
necessidades do passageiro, ora recorrido, bem como, pela prestação de serviço falho, o 
qual não forneceu a segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, §1º, do 
CDC.
 
8. Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, tenho que o valor fixado na sentença, de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante, merece ser reduzido para R$14.000,00 
(quatorze mil reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma, a fim de se adequar 
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não enseje o 
enriquecimento sem causa do ofendido, mas eu surta os esperados efeitos pedagógicos no 
ofensor. 

9. Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, tão somente para 
reduzir o valor da indenização para R$14.000,00 (quatorze mil reais), mantendo-se a 
sentença inalterada quanto ao mais.
 
10. Sem sucumbência, ante o resultado do julgamento.

Rio Branco-AC, 18/02/2016.

Juíza de Direito Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Relatora
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