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Recurso Inominado n.º 0701462-82.2016.8.01.0002
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Maria Rosinete dos Reis Silva
Recorrente : GOL/VARIG LINHAS AÉRIAS S/A 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogado : Raimundo Ildefonso de Almeida (OAB: 3587/AC) 
Recorrido : Carlos Alberto de Castro Morais 
Advogado : Carlos Alberto de Castro Morais (OAB: 3071/AC)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 
CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO MALHA VIÁRIA. FORÇA MAIOR 
NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO 
RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO 
MATERIAL AFASTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento de voo do Município de Cruzeiro do Sul/AC com destino a Rio 
Branco/AC enseja por parte da empresa de transporte aéreo o dever de indenizar. Pois, 
pela teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de 
Defesa do Consumidor, as empresas de aviação respondem objetivamente pelas 
vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços aos seus clientes.

2. Intercorrências internas como alteração da malha viária não eximem a companhia de 
reparar os danos causados pelo cancelamento de voo. Essa falha deve ser considerada 
como fortuito interno, que é inerente à atividade desempenhada pelo agente e não afasta 
a sua responsabilidade. Trata-se de situação que integra o risco da atividade econômica e 
não excluiria o dever de reparação. 

3. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a 
gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. 
Também não se pode deixar de lado a 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.

4. Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
fixados pelos danos morais se mostra condizente, de forma que atende bem aos 
requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que o 
cancelamento somente não causou a perda do voo seguinte, com embarque na Capital 
com destino ao Recife/PE, por outra Cia Aérea, em vista da conduta proativa do autor 
que se deslocou em carro próprio até Rio Branco.

5. Mormente o cancelamento do voo tenha obrigado o recorrido/autor a deslocar-se de 
carro à Capital para embarcar no voo seguinte, a Cia Aérea não deve ser responsabilizada 
por eventual defeito no veículo se ao menos restou comprovada a  relação de causa e 
efeito entre a conduta (cancelamento do voo) e o resultado (gastos com peça do veículo). 
Do mesmo modo, em relação à despesa de R$ 100,00 (cem reais) com combustível, uma 
vez que o abastecimento ocorreu no dia 02/04, data distinta que realizou o deslocamento.

6. Ante as razões exposta, conheço e dou provimento parcial ao recurso para reformar, em 
parte, a sentença objurgada apenas para afastar a condenação em danos materiais.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606184/artigo-14-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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7. Sem condenação em sucumbência ante o resultado do julgamento.

Rio Branco, 06 de setembro de 2017.

Juíza de Direito Maria Rosinete dos Reis Silva
Relatora
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