
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
2ª Turma Recursal

1

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.915-631, Tel. 68 
3302-0444/0445, Rio Branco-AC - Mod. 500243 - Autos n.º 
0004442-67.2015.8.01.0070

Classe : Apelação n.º 0004442-67.2015.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Apelante : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
Advogado : Itallo Gustavo de Almeida Leite (OAB: 7413/MT) 
Advogado : Leandrius de Freitas Muniz (OAB: 3676/AC) 
Apelado : Jebson Medeiros de Souza 
Assunto : Obrigações

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA QUE NÃO ESTAVA 
FUNCIONANDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 
TRANSPORTADORA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO. FATO INERENTE 
À ATIVIDADE DA EMPRESA AÉREA, QUE CONSTITUI FORTUITO 
INTERNO, INAPTO A EXCLUIR O NEXO CAUSAL. RISCO DO 
EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO 
MORAL POSSÍVEL DE SER MENSURADO DIANTE DOS DESGASTES 
VIVENCIADOS, BEM COMO DA PERDA DE COMPROMISSOS DE 
TRABALHO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. VALOR DO 
DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO, COM VISTAS A 
EQUIPARÁ-LO A OUTROS CASOS ANÁLOGOS JULGADOS POR ESTA 
TURMA. PROVIMENTO. CUSTAS PAGAS. SEM CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS DIANTE DO DESLINDE DO JULGAMENTO.  

Trata-se de pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de 
cancelamento de voo pela empresa recorrente, no qual o recorrido era passageiro e 
afirma ter sofrido danos de natureza patrimonial, conforme recibos acostados aos autos, 
bem como de natureza moral, em razão da perda de compromissos importantes e da 
angústia vivenciada na ocasião. 

Em suas manifestações, a empresa recorrente justificou o cancelamento do voo, 
afirmando que se tratou de caso fortuito, devido à falta de iluminação na pista de pouso 
do aeroporto de Cuiabá/MT, sustentando a ocorrência de excludente de ilicitude no fato 
noticiado. Sentença de 1º grau julgou procedente o pedido inicial.

Compulsando os autos, constata-se que o consumidor comprovou os danos que 
teve em razão da ocorrência, tanto materiais, como morais, como por exemplo a perda 
de compromisso de trabalho, podendo ser presumidos os desgastes e tensão nas horas 
que se seguiram ao atraso e posterior cancelamento do voo, frustrando a expectativa e 
cronograma prévio do passageiro em chegar na cidade de destino, repercutindo, 
consequentemente, nas suas condições físicas e mentais. No momento em que o 
consumidor adquire a passagem, passa a ter a legítima expectativa de ser transportado 
no dia e condições marcadas. Ofensa ao princípio da confiança, que gera o dever de 
reparar os danos patrimoniais e morais causados. 
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Importante trazer a baila a Teoria do Risco do Empreendimento, fundada no 
parágrafo único do art. 927 do Código Civil, estabelecendo que haverá obrigação de 
reparar o dano, independentemente da aferição de culpa, nos casos especificados em lei, 
ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua própria 
natureza, risco para a vida ou direitos de outrem. Por outra sistemática, dispõe a Lei 
Consumerista acerca da responsabilidade objetiva do prestador de serviços de reparação 
de danos ao consumidor (art. 14), prescindindo da eventual ocorrência de culpa.   

Ausência de excludente da responsabilidade, tendo em vista que a empresa aérea 
não demonstrou substancialmente a ocorrência de força maior, não se desincumbindo 
do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC. Alegação de problemas na 
iluminação da pista de pouso que constitui fortuito interno e se insere no risco inerente à 
atividade explorada pela empresa aérea. 

Na espécie, a decisão de 1º grau condenou a empresa ré ao pagamento de 
R$159,25 a título de dano material referente aos gastos comprovados que o passageiro 
teve em razão da ocorrência, bem como ao pagamento de R$ 7.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais) a título de indenização por danos morais. 

Quanto ao valor do dano moral, entendo que este é desproporcional ao que vem 
decidindo essa Colenda Turma em casos semelhantes, sobretudo porque embora tenham 
sido causados os danos noticiados, a recorrente ao final forneceu acomodação em hotel 
e atendeu as necessidades mínimas do passageiro. Assim, reduzo o quantum fixado para 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo suficiente e proporcional ao caso 
em tela, com vistas a atender a finalidade punitiva e reparadora do instituto. 

Provimento do recurso para reduzir o valor da indenização por dano moral, 
mantendo os demais dispositivos da sentença. Custas pagas. Sem condenação em 
honorários, diante do deslinde do julgamento. 
   

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0004442-67.2015.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes do 2ª Turma Recursal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos termos do voto do relator. 

Rio Branco, 29/09/2016.

Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Relatora
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