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Terceira Câmara Cível

Apelação nº 0263051-30.2011.8.04.0001 Fórum Ministro Henoch Reis 12ª Vara 
Cível e de Acidentes de Trabalho

Apelante : CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Espaço Verde 
Turismo Ltda

Advogado : Gustavo Henrique dos Santos Viseu
Apelado : Regina Alves Pereira
Advogado : Marcelo Nobre de Souza
Relator : Cláudio Roessing

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. 
RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 14 
DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA 
MAIOR. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. VULCÃO EM 
ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0263051-30.2011.8.04.0001, de Manaus/AM, em que são partes as acima 

indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que 

compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, por unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, 

conhecer o recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto 

do Relator.

Sala das Sessões, em Manaus, 7 de maio de 2018.

Presidente

Cláudio Roessing
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Espaço Verde Turismo Ltda. e 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A contra sentença proferida pelo 

juízo da 12.ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, nos autos da ação 

indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por Regina Alves Pereira, ora 

Apelada. 

A referida decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos propostos 

na inicial, condenando os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais e R$ 3.770,30 (três mil, setecentos e 

setenta reais e trinta centavos) a título de danos materiais. 

Em suas razões recursais (fls. 148-161), os Apelantes insurgiram-se contra 

a sentença de piso, alegando que no caso em comento não houve cumprimento da 

obrigação contratada por motivo de força maior, vez que o voo teve que ser 

cancelado em razão de  um vulcão chileno entrar em erupção. Seguidamente, 

asseverou não ser cabível o dano moral, visto tratar-se de um mero aborrecimento 

da parte e, caso não seja esse o entendimento, requereu, alternativamente, a 

minoração do quantum arbitrado. Pugnou pelo conhecimento e provimento do 

recurso, a fim de reformar a sentença guerreada. 

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fl. 166.

É o relatório, no essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Observo que a ação indenizatória tinha por escopo a reparação de danos 

morais e materiais sofridos por consumidor em decorrência de cancelamento de voo 

em razão de ter ocorrido uma erupção vulcânica.

Neste passo, tendo em vista tratar-se de relação de consumo e por serem 

os Apelantes prestadores de serviço, vale ressaltar que o caso em comento será 
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analisado à luz do Código Consumerista, conforme art. 3.º, §2.º do CDC:

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.
§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.

Ao compulsar os autos, verifico que os Apelantes insurgem-se quanto a 

responsabilidade civil de indenizar a Apelada, ante a alegação de que o 

cancelamento do voo em razão da erupção do vulcão chileno seria um caso de 

força maior, configurando uma excludente de responsabilidade, conforme os artigos 

393 e 737 do Código Civil. 

O presente caso mostra-se peculiar, haja vista a ocorrência de um 

fenômeno natural que, em tese, seria excludente de responsabilidade. Porém, ao 

analisar os autos, vislumbro que, no tocante à restituição material, não há o que ser 

reformado. Isso porque, as agências de turismo e viagens são responsáveis, 

mesmo que o serviço tenha sido realizado por terceiro, no caso a companhia aérea. 

Ademais, poderiam as Apelantes terem ressarcido os valores pagos, conforme o 

próprio contrato assinado entre as partes previa (fls. 10-12 – cláusula 06), e que é a 

pretensão da Apelada. 

A respeito do tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a “agência de turismo que comercializa pacotes de viagens 

responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote” 

(REsp 888751 / BA , Rel. Ministro Raúl Araújo).

Desse modo, os valores pagos pela consumidora devem ser ressarcidos. 

Quanto ao dano moral, entendo que assiste razão aos Apelantes em sua 

irresignação. 

Muito embora esta relatoria entenda a dor causada à Apelada ao ver a 

viagem que tinha programado com sua família frustrada, o dano moral no caso não 

é cabível, visto tratar-se de uma excludente de responsabilidade civil, a força maior. 
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São as excludentes de responsabilidade aquelas previstas no art. 393 do 

Código Civil: 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 

Acerca do tema, destaco a lição de Sérgio Cavalieri, em sua obra Programa 

de Responsabilidade Civil, que ensina que as "causas de exclusão no nexo causal 

são, pois, casos de impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação 

não imputáveis ao devedor ou agente" (pág. 89). 

Outrossim, também vale destacar trecho do julgado do Superior Tribunal de 

Justiça a respeito do assunto:

Cancelamento de vôo. Sentença de improcedência. Decisão reformada em 
parte, à luz dos elementos dos autos. Excludente de responsabilidade da 
companhia aérea. Força maior caracterizada. Suspensão do tráfego aéreo 
em decorrência de cinzas lançadas na atmosfera por vulcão chileno. Dever 
de indenizar não configurado. Pedido de devolução do valor referente aos 
vôos cancelados. Acolhimento, a fim de evitar enriquecimento sem causa da 
companhia aérea. (STJ – AREsp n.º 618848/SP – 2014/0302700-8. Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).  

Nesse contexto, incabível o dano moral no caso, merecendo parcial 

provimento ao apelo interposto. 

Pelo exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, tão 

somente para excluir a condenação em danos morais, mantendo os demais termos 

da sentença. 

É como voto.

Manaus, 7 de maio de 2018.

Cláudio Roessing
Relator
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