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Classe : Recurso Inominado n.º 0000056-23.2017.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Fernando Nóbrega da Silva
Apelante : Go Linhas Aereas Inteligente S.A 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) 
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RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. 
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE EM 
VOO. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. DANOS 
MORAIS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE EMBARQUE EM VOO. 
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A 
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É 
OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas no Codex 
Consumerista (CDC) - Lei n. 8.078/90.

2. Deve-se ter presente, ainda, a responsabilidade civil objetiva da transportadora ré - 
seja por força do art. 734 do CC/02, seja devido à regra do art. 14, § 3º, do CDC.

3. Na hipótese dos autos, restou comprovado o cancelamento do voo programado do 
dia 30/12/2016, às 05h05min, o qual foi remarcado para o mesmo dia, em horário 
diverso, qual seja, às 16h12min, com um atraso de mais de 11 horas.

4. A alegação da empresa de readequação da malha aérea não restou minimamente 
demonstrada nos autos, e ainda que o tivesse, tal evento não se qualifica como 
excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro), mas 
como risco inerente à atividade de transporte aéreo de passageiros (fortuito interno), 
que não afasta o dever de indenizar. Em outros termos, ainda que, de fato, tivesse o voo 
sido cancelado por problemas relacionados à malha aérea, tal circunstância, por si só, 
não teria o condão de caracterizar excludente de responsabilidade. A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. 
AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE 
VOO. 2- Tese defensiva de ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, em 
função de condições meteorológicas adversas, que deve ser rejeitada, porque a 
alegada "necessidade de reestruturação da malha aérea" por mau tempo não se 
qualifica como caso fortuito ou força maior, mas como risco inerente à 
atividade de transporte aéreo de passageiros. (...)" (Apelação Cível Nº 
70075071118, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 19/10/2017) [grifei]

"APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. DEVER DE 
INDENIZAR CONFIGURADO. A responsabilidade das empresas de transporte 
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aéreo é objetiva, somente podendo ser elidida por culpa exclusiva do 
consumidor ou de terceiro. A alteração na malha aérea, em razão de condições 
climáticas, além de não comprovada nos autos, por si só, não tem o condão de 
afastar o dever de indenizar. (...)" (Apelação Cível Nº 70074342775, Décima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 
Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 27/09/2017) [grifei]

5. Diante desse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte 
da companhia aérea.

6. Incontornável o reconhecimento de que a autora suportou danos morais. O descaso 
da companheira aérea com a consumidora, por meio de cancelamento injustificado de 
voo e atraso excessivo para reacomodação, que restou agravado pela ausência de 
oferecimento de alimentação, hospedagem e transcorre à contratante do serviço de 
transporte, configuram circunstâncias capazes de alterar a paz de espírito e psíquica do 
consumidor, gerando desconforto, aflição e transtornos que extrapolam os limites do 
mero dissabor ou simples inadimplemento contratual, tratando-se, com efeito, de lesão 
imaterial in re ipsa. 

7. Na fixação do valor da reparação pelo dano moral devem ser observados os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, 
não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não 
causar a ruína do ofensor. Diante de tais parâmetros, tem-se que o arbitramento dos 
danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, 
servindo esta súmula de julgamento de acórdão, ex vi do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 
Custas processuais pelo recorrente vencido, que deverá ainda pagar  honorários 
advocatícios ao patrono da recorrida, em 20% sobre o valor da causa, atualizado 
monetariamente pelo INPC, a contar desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês, a partir do trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.º 
0000056-23.2017.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 1ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do relator. 

Rio Branco – Acre, 08 de novembro de 2017.

Juiz de Direito Fernando Nóbrega da Silva
Relator
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