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EMENTA

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. MAU TEMPO.
FORTUITO INTERNO. POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DO NEXO DE
CAUSALIDADE DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS
NO CASO CONCRETO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

 COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

 1. O motivo elencado pela ré, mau tempo, somente afasta o nexo de causalidade quando estiver
cabalmente demonstrada a impossibilidade de pouso ou decolagem em virtude das condições
climáticas.

 2. No caso concreto, o documento id 1140364 comprova que vários vôos decolaram em horário
aproximado ao vôo contratado pelos autores (JJ8043, 10h40 p.m.), como por exemplo, o vôo American
Airlines, 213, com o mesmo destino (Brasília), que incialmente estava marcado para 9:55 p.m. e foi
confirmado para 10:30 p.m., apenas 10 minutos antes da decolagem prevista para o vôo JJ8043. Na
mesma situação, o vôo da recorrida nº 4521, com destino a Buenos Aires que decolou às 9:10 p.m,
além de vários outros vôos, que não foram cancelados. Há, inclusive, voos em que a ré figura como
parceira (partners) de outras empresas aéreas.

 3. Assim, a prova acostada aos autos pela ré (id 1140387, fl. 4), que em tese comprovaria as más
condições climáticas do dia da decolagem, não se mostra estreme de dúvidas, aliás sequer consiste em
documento de caráter oficial.

 4. Portanto, o cancelamento da decolagem ocorreu em decorrência de fortuito interno
caracterizado por fatos ou eventos imprevistos, mas relacionados com a atividade desenvolvida pela
empresa e ligados aos riscos do empreendimento. Então não houve o rompimento do nexo de
causalidade que justificaria a exclusão da responsabilidade da recorrida.

 5. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar, nas relações de consumo, é
aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como
fortuito externo, que não restou demonstrado.



 6. Constatada a falha na prestação de serviços, o cancelamento de voo (direto) com realocação
dos passageiros em outro voo (com escalas) com trecho diverso do originalmente contratado, é
justificável a condenação, da empresa, à indenização a títulos de danos materiais e morais.

 7. Conforme as provas acostadas aos autos, id 1140364 a 1140371, os autores se viram
obrigados a pagar por sua alimentação, hospedagem e itens pessoais de primeira necessidade (pasta de
dente, escova de dente, água e remédio), sendo devida a restituição do valor despendido. Assim,
impõe-se a ré o dever de reparar o prejuízo material suportado pelos consumidores no valor de R$
1.416,56 (mil e quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), especialmente porque as
notas fiscais não foram impugnadas especificadamente pela ré.

 8. Quanto ao pedido dos autores de restituição da diferença entre o valor das passagens
adquiridas (vôo direto) e das passagens efetivamente utilizadas (vôo com escalas) era indispensável
que os recorrentes comprovassem tal prejuízo, entretanto, sequer acostaram nos autos o recibo de
compras dos bilhetes originalmente contratados, por conseguinte é inviável o acolhimento de tal pleito.

 9. A situação vivenciada pelos autores não se configura simples descumprimento contratual,
posto que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, portanto enseja a reparação dos
danos extrapatrimoniais

 10. Nesse sentido: "O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, capaz de gerar
transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento

 - ACJ 3ª Turmacotidiano. No tocante ao dano moral, desnecessária se faz a prova do prejuízo"
Recursal, acórdão 903903, Relator Juiz Carlos Alberto Martins Filho.

 11. No tocante ao valor dos danos morais, considerando, função pedagógico-reparadora do dano
moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar
os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa, as circunstâncias da lide, a condição
socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso: a) atraso superior a 30
horas, b) realocação em vôo com escalas, quando o vôo originalmente contratado era direto, c) não
prestação assistência de alimentação e hospedagem aos passageiros entre o momento do cancelamento
do vôo e o embarque definitivo dos mesmos d) os autores estavam acompanhados de seu filho (2 anos
de idade), e a ré não restituiu as bagagens no momento do cancelamento do vôo, só o fazendo após 14
horas, e) a perda de dia de trabalho da 2º requerida. Assim, é razoável e proporcional a condenação da
parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), , a título depara cada autor
reparação por danos extrapatrimoniais.

 12.  Recurso conhecido e parcialmente provido condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos extrapatrimoniais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, devendo os juros de
mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento e, ao pagamento da
quantia de: R$ 1.416,56 (mil e quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), a título de
reparação material, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos
a contar do efetivo prejuízo/desembolso.

 13. Vencedor o recorrente não há condenação em custas ou honorários advocatícios.

 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei
n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. 



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator,
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor JuizFERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a
seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 04 de Abril de 2017

Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator

Dispensado o voto. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.


