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“O primeiro e mais fundamental dever do 
advogado é ser o juiz inicial da causa 

que lhe levam para patrocinar”. 
(Sobral  Pinto)

- Transparência

- Pesquisa: doutrina e jurisprudência

- Direito do Turismo

Luciana Atheniense



▪ Contrato de prestação de serviços

▪ Obrigação de resultado

▪ Regulada pelo CDC em diálogo com CC

 Súmula 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações 

por dano material e dano moral 

oriundos do mesmo fato”. 

 Nexo causal

 Moral: frustração - descaso

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO

Luciana Atheniense



NACIONAL:

 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Responsabilidade objetiva 

 CÓDIGO CIVIL (“Do Transporte de Pessoas”- art. 734 – 777)

 CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA - Lei 7.565/1986

 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC):

Resoluções : 130- 141 - 196-218

INTERNACIONAL:

 CONVENÇÃO DE MONTREAL: Decreto nº 5.910/2006 

Luciana Atheniense



▪ Atraso  

▪ Cancelamento – perda de conexão 

▪ Bagagem  

 Extravio - temporário e definitivo   

 Violada - objetos furtados

▪ Programa de pontuação – “ furto virtual” 

▪ Responsabilidade solidária

PRINCIPAIS DEMANDAS
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 Empresas de Conciliação – “chat”

 “Mediadora”

DEMANDA JUDICIAL:

 Juizado Especial (JEC) - Fórum

 Audiência de Conciliação

 Audiência de Instrução e Julgamento

 Turma Recursal Exclusiva (JEC) - Sustentação Oral inscrição: 

trex.inscricao@tjmg.jus.br

 Lei Estadual nº 14.939/2003 - Juizados Especiais Turmas 

Recursais - Art. 9 - § único - “O recorrente vitorioso será 

ressarcido das custas”.

Luciana Atheniense

mailto:trex.inscricao@tjmg.jus.br


 Perda de conexão 

 Perda de compromisso profissional

 Voo nacional – internacional 

FONTES DE CONSULTA:

 http://www.flightstar.com

 ANAC: VRA – Voo Regular Ativo – banco de dados  

http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-

estatisticas/historico-de-voos

ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO

Luciana Atheniense

http://www.flightstar.com/
http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/historico-de-voos


 Transporte entre Belo Horizonte – Porto Alegre (...) retorno

sofreu atraso e o voo foi cancelado (...) Rérealizou acomodação

hoteleira e foi incluída no voo apenas no dia seguinte para

retornar a Belo Horizonte (...) a título de danos morais, a

quantia de R$2.500,00 (Autos n. 024.11.011.194-5., 10ª Vara

Cível BH – agosto/2014).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

- Art. 734 CC – Art. 14, caput, da Lei nº 8078/90

- Não perdeu compromissos profissionais.

- Acomodação hoteleira e realocação em outro voo.

ATRASO – CANCELAMENTO – 24H - NACIONAL
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 “(...) trecho de ida Belo Horizonte/Brasil – Nova Iorque/EUA,

com ida prevista para 09/04/2014, às 21h45. (...) após uma

longa espera, os funcionários da requerida informaram que o

referido voo havia sido cancelado. O autor que teria um

compromisso profissional inadiável na cidade destino fora

realocado em outro voo no dia seguinte, fazendo escala em

São Paulo. (...) R$7.000,00 a título de indenização por danos

morais.

(Proc. nº: 9033787.64.2014.813.0024. Juizado Especial de Consumo

BH, outubro/2014)

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Art. 730 CC – Art. 14, Caput, da Lei nº 8078/90

 Inversão do ônus da prova

 Problemas técnicose mecânicos – risco inerente à

atividade econômica.

ATRASO – CANCELAMENTO – 24H -

INTERNACIONAL  - PERDA DE COMPROMISSO
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 “Voo no trecho Salvador – Belo Horizonte para o dia

16/09/2009, com saída prevista para às 13h10 (...) em razão do

cancelamento do referido voo e consequentemente atraso no

embarque, o que ocorreu às 16h50 do mesmo dia (...) a

tardança verificada no caso presente limitou-se a 3 horas e 40

minutos. (...) mero dissabor, facilmente suportado por qualquer

pessoa. Julgado improcedente. (Proc. nº

9425441.35.2009.813.0024. Juizado Especial de Consumo,

agosto/2010)

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Art. 230 e 256, do CBA (+4 horas)

 Atraso – mero dissabor

 Perda de compromissos profissionais – ausênciade

comprovação

ATRASO – 3 HORAS E 40 MINUTOS – JEC /BH
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 (...) embarque previsto às 6h50 e, chegada às 8h03 do dia

10.09.2012 (...) tendo chegado ao seu destino final tão

somente às 11h35, ou seja, 3 horas e 40 minutos

posteriormente ao horário originalmente previsto. (...)

impossibilitou o autor de comparecer a uma cerimônia de

casamento, que ocorreu às 11h00, o que ratifica os

sentimentos de aflição e angústia (...) Portanto, considerando

a condição econômica do autor, o potencial econômico da ré,

além das peculiaridades do caso em concreto (...) a título de

danos morais, no valor de R$7.000,00. (Proc. nº

0024.13.188394-4, 9ª VARA CÍVEL BH – agosto/2014)

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Desnecessária a inversão do ônus da prova

 Art. 14, §3º, do CDC

 Dano moral: peculiaridades de cada caso.

ATRASO – 3 HORAS E 40 MINUTOS – FÓRUM/BH

Luciana Atheniense



 “Incontroverso que ocorreu atraso de mais de setenta e

duas horas da previsão para desembarque no local

contratado. (...) Em inúmeros casos semelhantes venho

consolidando o entendimento de que falhas mecânicas não

configuram fortuito. É falha previsível e risco atividade

desenvolvida pelo fornecedor (...) R$5.000,00 por danos

morais para cada um dos autores e a importância de

R$712,41 por danos materiais. (Proc. nº

9047887.29.2011.813.0024. Juizado Especial de Consumo

BH, fev./2012)

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Princípios do CC. – “boa-fé objetiva”

 Art. 944, parágrafo único – CC. - prudência na fixação da

indenização

ATRASO  MAIS DE 72 HORAS

VOO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE MALA - GRÁVIDA
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 “(...) saída de Campo Grande e destino em Belo Horizonte,

(...) retornou a Campo Grande, onde efetuou pouso de

emergência, devido a problemas mecânicos. A situação foi de

medo e pânico. A aeronave permaneceu em solo até que os

caminhões de resgate chegassem. Sentiu-se forte odor de

queimado, sendo a cabine de passageiros tomada por uma

fumaça preta (...). Como resultado de tais ponderações e

considerando que a requerida é uma empresa sólida e de

grande atuação no mercado, vejo por bem fixar o quantum

reparatório em R$4.000,00 (Proc. nº: 024.2008.902.493-9

Juizado Especial de Consumo, junho/2009).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Princípios do CC. - “boa-féobjetiva”

 Art. 944 CC - prudênciana fixação da indenização

POUSO DE EMERGÊNCIA 

CANCELAMENTO  VOO NACIONAL

Luciana Atheniense



 “Companhia aérea/ voo internacional / problema na turbina

da aeronave / retorno e pouso forçado / danos morais e

materiais / razoável arbitramento / recurso não provido. (...)

a restituir a parte Autora o valor de R$1.039,90 materiais e

R$3.000,00, a título de indenização por danos morais”.

 VV. 2ª vogal - “Considerando o atraso em torno de 24

horas e a existênciade caso fortuito ou força maior, provejo

o recurso para arbitrar a indenização por danos morais em

R$10.000,00, mantendo quanto aos demais comandos da r.

sentença recorrida”. (Turma Recursal de Jurisdição

Exclusiva de Proc. nº: 9088087.39.2015.813.0024, Julg.

06/6/2016).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Teoria do risco do empreendimento

 Presumível a frustração, a incerteza

POUSO DE EMERGÊNCIA

CANCELAMENTO  VOO INTERNACIONAL

Luciana Atheniense



ANAC INFORMA: CONDIÇÕES  METEOROLÓGICOS

Luciana Atheniense



 Caso fortuito interno: risco profissional

da atividade – “risco do

empreendimento”.

 Responsabilidade: direito de informação

e assistência(comunicação, alimentação

e hospedagem).

PROBLEMAS METEOROLÓGICOS

Luciana Atheniense



MODELO ILS CATEGORIA 1 - AEROPORTO INTERNACIONAL CONFINS
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 (...) Apesar de constar a informação pela ANAC de que o

cancelamento se deu em razão de condições climáticas,

não apresentou a parte recorrente provas de quanto tempo

durou a situação e quando o aeroporto de Congonhas

voltou a operar.

 (...) condições climáticas do aeroporto de destino atrasou o

voo dos recorridos de forma injustificada, gerando atraso

superior a 7 horas. (...) o valor arbitrado de R$ 5.000,00

atendeu aos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade. (Turma Recursal de Jurisdição

Exclusiva de Proc. nº 9076889.05.2015.8.12.0024 - Julg.

15/3/2016).

VOO CANCELADO – ATRASADO 

Luciana Atheniense

INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS



 “... as autoras cuidaram de apresentar os orçamentos

correspondentes aos bens extraviados, o que corrobora a

avaliação apresentada. Ademais, a declaração de bens

juntada não discrepa da normalidade, devendo ser

admitida, tendo em vista a situação social das envolvidas

(...) perfazendo o montante de R$13.037,99 (3ª TURMA

RECURSAL BH – Proc. nº 9038325.25.2013.813.0024.

Juizado Especial de Consumo – nov/2013).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Boa-fédos consumidores se presume

 Art. 14, caput, do CDC

 Inversão do ônus da prova

BAGAGEM: EXTRAVIO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE 

NOTAS FISCAIS 

Luciana Atheniense



CONVERSÃO DE MOEDAS – BANCO CENTRAL 
www.bcb.gov.br/pec/conversao



 “(...) na bagagem extraviada constavam objetos adquiridos

na viagem, presentes comprados e bens pessoais (...) a

parte autora juntou orçamentos demonstrando os valores

de parte dos bens extraviados. Entendo que a parte

requerida éresponsável pelos prejuízos suportados, porém,

os danos materiais se presumem, devendo os mesmos

serem comprovados nos presentes autos.(...) condenando ré

a pagar R$749,18 a título de dano material e R$ 15.000,00 à

título de danos morais. (Proc. nº: 9004912.50.2015.813.0024,

Juizado Especial de Consumo/maio/2015).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Art. 6°, VIII CDC - hipossuficiência consumidor

 Inversão do ônus da prova

BAGAGEM: EXTRAVIO DEFINITIVO

NECESSIDADE DE NOTAS FISCAIS – DANOS MATERIAIS
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ANAC INFORMA: OBJETOS DE VALOR



 “(...) Ao chegar em Belo Horizonte, deparou com sua bagagem

danificada, sem o lacre plástico protetor e com o fecho

arrebentado, e verificou que sua bolsa de joias estava

completamente vazia.(...) A alegação da recorrente de que existe

regulamentação legal e contratual proibindo de forma expressa o

despacho de objetos de valor não exclui a sua responsabilidade

objetiva. (...) a lista fornecida pela recorrida é plausível com sua

condição financeira e profissional, e sua boa-fé é presumida(...)

danos materiais no total de R$6.900,00 – sendo R$5.900,00 das

jóias perdidas e R$ 5.450,00 por danos morais (2ª Turma

Recursal BH – Proc. nº 9049561.42.2011.813.0024. março/2012).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Art.. 223, § 3º do CBA 

 Art. 14, § 1º, II do CDC

 Art. 51, I do CDC. (excluir responsabilidade)

EXTRAVIO DEFINITIVO: JÓIAS E PRODUTOS ELETRÔNICOS

Luciana Atheniense



 “(...) adquiriram passagens aéreas de Belo Horizonte para a

cidade de Belém com objetivo de participar de uma cerimônia de

casamento de um amigo. (...) as malas foram entregues em

tempo razoável, 24 horas após o embarque.

(...) Ademais, não puderam comparecer ao almoço de

casamento realizado, tendo em vista que permaneceram no

aeroporto em busca de uma solução para o problema.” Danos

morais de R$3.000,00 para cada um dos dois autores. (1ª Turma

Recursal Cível - Proc. nº: 9063630.79.2011.813.0024. julg.

agosto/2012).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Art. 14, § 1º, II do CDC

 Responsabilidade objetiva

EXTRAVIO TEMPORÁRIO – NACIONAL - 24 HORAS 
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 “(...) teve impedimento de participar de alguns eventos em razão

da falta de roupas, inclusive o encontro com o Papa no qual

exige um tipo específico de roupa e tambémo fato da autora

ser portadora de diabetes (....) ficou privada de todas as suas

roupas na cidade de Moscou e nos demais países Escandinavos

onde a temperatura já se apresentava baixa, ficando sem

agasalhos compatíveis para suportar a temperatura local.(...)

despesas decorrentes do extravio da bagagem R$485,87 e

R$10.000,00 , a título de indenização por danos morais

(Processo:9073642.21.2012.813.0024 . JEC/MG agosto/2013)

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Inversão do ônus da prova

 Dano moral – Art. 944 do CC

EXTRAVIO TEMPORÁRIO 

MEDICAMENTO INTERNACIONAL
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 “(...) milhas acumuladas pela parte autora

desapareceram indevidamente de sua conta e se o

evento causou danos morais (...) a parte ré é responsável

pela restituição das milhas perdidas, mister verificar se a

demora em restituí-las causou danos morais. (...) Julgado

parcialmente procedente a demanda para determinar que

as partes rés, solidariamente, procedam à restituição de

254.000 milhas à parte autora a título de compensação

por danos morais, a quantia de R$ 7.000,00. (Proc. nº:

9037111.67.2011.813.0024. Juizado Especial de

Consumo - Julho/2012).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Art. 14, §3º, II do CC

PONTUAÇÃO – FURTO VIRTUAL
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 “(...) passagem para o trecho Lisboa/Portugal – Belo

Horizonte/Brasil, em voo de classe executiva (...) A

acomodação de passageiro em poltrona quebrada, ou

mal fixada ao assoalho, demonstra a falha no serviço e

o descumprimento da obrigação da empresa aéreaem

velar pela segurança dos passageiros.(...) répagará

R$4.000,00 de danos morais ao autor (...) bonificar à

autora a quantia de 10.455 milhas (Proc. nº

046305.57.2012.813.0024 JEC/BH - fev/2014).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Inversão do ônus da prova

 Dano moral – Art. 944 do CC

POLTRONA QUEBRADA CLASSE EXECUTIVA
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 “(...) a responsabilidade da empresa se configura

inafastável, justamente em razão de ela comercializar, sob

autorização da segunda ré,pacotes fechados de turismo que

incluem passagens aéreas(...) Assim sendo, se faz o

intermédioentre o “consumidor final” e a companhia

responsável pelo transporte, então participa da cadeia de

serviços, lucrando com a escolha do transportador e com a

venda dos bilhetes. (...)Julgado para condenar

solidariamente, as résa pagar R$10.000,00 a título de

compensação pelos danos morais (Proc n.º

0024.11.214.502-4. out/2015 - Juiz de Direito da 20ª Vara

Cível).

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA:

 Inversão do ônus da prova

 Responsabilidade objetiva e solidária

AGENCIA DE VIAGEM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -

CADEIA DE FORNECEDORES
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VOOS NACIONAIS:

As regras de franquia

deverão ser uniformes

durante todo o trajeto.

BAGAGEM DE MÃO:

Hoje: 5kg - Proposta: 10kg

BAGAGEM DESPACHADA:

Hoje: 23kg

Proposta: somar ao custo da passagem um novo 

custo de embarque de bagagem.

NOVA PROPOSTA DA ANAC PARA BAGAGENS
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VOOS INTERNACIONAIS:

Hoje: 2 volumes de 32kg 

PROPOSTA:

Um ano após a publicação

do regulamento: um volume

de 23 kg (final de 2017).

A partir do segundo ano de publicação da norma,

se dará a desregulamentação total

(as empresas estabelecem livremente).

NOVA PROPOSTA DA ANAC PARA BAGAGENS

Luciana Atheniense



Comissão de Direito do Consumidor OAB/MG

– Dr. Marlus Riani

CONSULTA 

www.viajandodireito.com.br

FB viajandodireito

luciana@atheniense.com.br
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