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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03

Processo: 7014895-54.2020.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

Relator: EUMA MENDONCA TOURINHO substituído por ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

Data distribuição: 12/01/2021 10:56:58

Data julgamento: 01/03/2021

Polo Ativo:  GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A e outros

Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059-A

Polo Passivo: LEANDRO HENRIQUE SERRA BARROS e outros   

Advogado do(a) PARTE RÉ: FADRICIO SILVA DOS SANTOS - RO6703-A

 

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por   consumidorem face de companhia aérea, em decorrência

de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo.

O Juízo sentenciante julgou     procedente o pedido inicial, condenando a requerida em indenização no
   valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) – à título de danos morais.

Irresignada, a companhia aérea recorre no sentindo de que seja reformada a sentença, para
  exclusão da condenação ou subsidiarimente, para redução dovalor arbitrado a título indenizatório.

Por outro lado,  contrarrazoaa parte autorapugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

 

 

 

VOTO
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea requerida, em face da sentença que a
condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 (dozemil reais) a título de compensação por danos morais em decorrência
de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo.

Compulsando os autos, verifica-se quebra contratual entre a companhia aérea e a parte
consumidora, com transtornos que vão muito além do dissabor, pois mediante a alteração unilateral do voo, a

 recorrente deixou de cumprir o serviço na forma contratada, o que resultou em um atraso de aproximadamente 24(
vinte e quatro) horas para a chegada da recorrida ao destino programado.

O cancelamento do voo é questão incontroversa, sendo justificado pela recorrente em virtude da
necessidade de manutenção extraordinária da aeronave. Ocorre que tal hipótese não configura excludente de
responsabilidade, posto que se trata,em verdade, de fortuito interno, uma vez que diz respeito ao risco inerente à
própria atividade exercida. Nesse sentido, os arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO E

CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE

24 HORAS DE ATRASO. FALHAS INJUSTIFICADAS. CANCELAMENTO DO VOO. A necessidade de manutenção da

aeronave não pode ser considerada fator imprevisível, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da

companhia, restando assente o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço. DANOS MORAIS. Danos

morais ocorrentes, diante de todos os percalços sofridos, sendo o quantum arbitrado em R$ 6.000,00, sopesadas as

peculiaridades do caso concreto. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078399169, Décima Segunda

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/09/2018). (TJ-RS - AC:

70078399169 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data

de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018).

CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS.

MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM

COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - Manutenção não programada da aeronave

configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é

hipótese de excludente de responsabilidade civil - O atraso com posterior cancelamento de voo, acarretando

aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa,

obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes - A fixação do quantum da indenização por danos

morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não

respeitar esses parâmetros. (TJ-RO - RI: 70295162720188220001 RO 7029516-27.2018.822.0001, Data de

Julgamento: 18/02/2019)

Ressalte-se que a companhia aérea não logrou êxito em comprovar fato que pudesse afastar sua
responsabilidade perante o evento danoso.

Ao não observar os horários que se obrigou a cumprir a recorrente incorre em descumprimento
contratual, justamente por frustrar a legítima expectativa da consumidora que acreditava poder embarcar conforme os
termos originariamente previstos, evidenciando a falha na prestação de serviço, consoante determina o art. 14, CDC.

Diante disso e levando-se em consideração os transtornos acarretados pelo cancelamento do voo,
resta configurado o dano moral suportado pelo recorrido.
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Em relação ao    quantum indenizatório, nãovejo motivos para redimensionamento. Isto porque,
considerando que a indenização objetiva proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, devendo
evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição, mas como um desestímulo à repetição do ilícito,

   tenho que o montante fixado pelo Juízo de origem – em R$ 12.000,00 (dozemil reais)–não se revela excessivo, pelo
contrário, em muito se aproxima ao aplicado por esta Turma Recursal, devendo assim, ser mantido.

Por tais considerações,   VOTO para NEGAR PROVIMENTOao recurso inominado, mantendo
inalterada a sentença.

Condeno a empresa aérea ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao
patrono da parte adversa, estes arbitrados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

 

EMENTA

 

Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de transporte aéreo. Manutenção
extraordinária da aeronave. Excludente não configurada. Danos morais configurados.
Indenização devida. Quantum compensatório. Proporcionalidade e razoabilidade.

1 - O cancelamento injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é
 capaz de gerar dano moral.

2 - A mera alegação de necessidade de manutenção da aeronave não afasta a
responsabilidade da empresa.

3 - A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade para reparar os abalos suportados pelo
consumidor.

 

 

ACÓRDÃO
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                         Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da  do Tribunal de Justiça doTurma Recursal
Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos  RECURSO em,e de acordo com gravação em áudio da sessão,
CONHECIDO E NAO PROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

 

 

Porto Velho, 24 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

 EUMA MENDONCA TOURINHO substituído por ARLEN JOSE SILVA DE SOUZAJuiz de Direito  

RELATOR
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