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Classe : Apelação n.º 0606642-32.2014.8.01.0070
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 : Roberto Duarte Júnior 
Advogado : Roberto Duarte Júnior (OAB: 2485/AC) 
Assunto : Obrigações

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM AÉREA. 

ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DO VOO. DIFERENÇA DE 

APROXIMADAMENTE 15 HORAS ENTRE A DATA MARCADA E A DATA 

EFETIVA DE CHEGADA NO DESTINO FINAL. CONSUMIDOR QUE ESTAVA 

ACOMPANHADO DE SEU FILHO DE 2 ANOS. RELATOS DE DESGASTES EM 

ESPERA EM FILA DA EMPRESA, INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS E 

OFERTA DE CUSTEIO DE REFEIÇÃO EM VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA EMPRESA. NÃO 

COMPROVAÇÃO SUBSTANCIAL DA CONDIÇÃO METEOROLÓGICA DO DIA 

DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO COMPATÍVEL A MINIMIZAR O 

TRANSTORNO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ALEGADAS.  DANO 

MATERIAL REFERENTE AO VALOR DA REFEIÇÃO FEITA PELO 

RECLAMANTE E PELO SEU FILHO, BEM COMO PELO PAGAMENTO DE 

RESERVA DE HOTEL QUE NÃO PODE USUFRUIR. REDUÇÃO DO QUANTUM 

FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

CONSIDERANDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E O PATAMAR 

UTILIZADO POR ESTA TURMA EM PROCESSOS ANÁLOGOS. 

   

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0606642-32.2014.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ZENICE MOTA CARDOSO, JOSÉ AUGUSTO 

CUNHA FONTES DA SILVA e SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, em dar 

provimento parcial ao recurso apresentado, nos termos do voto da relatora.
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Relatório:

Noticiou o Reclamante que em 25/08/2014 realizou a compra de passagens aéreas 

junto a Reclamada e que na oportunidade haviam dois voos fazendo o trecho Rio Branco-

AC – Manaus-AM, um com previsão de chegada por volta das 11h e o outro às 8h, tendo 

escolhido este último, já que estava viajando com seu filho pequeno e desejava um voo 

mais breve, sendo que este voo era mais caro aproximadamente R$ 200,00. Afirma que em 

22/10/2014 recebeu e-mail da empresa confirmando a compra, porém, indicando a previsão 

de chegada às 10h e 45m, exatamente o voo que não tinha escolhido e que no dia seguinte 

recebeu novo e-mail informando que o voo tinha sido alterado, indicando que o itinerário 

original com previsão de chegada às 07h tinha passado para as 10h e 45m, tendo o 

consumidor respondido em uma ligação recebida da Reclamada no mesmo dia. Ainda, que 

em 25/10/2014 recebeu outro e-mail, confirmando a viagem e previsão de chegada em 

Manaus para as 10h e 45m. Diz que em 28/10/2014 realizaram check-in e dentro do avião 

foram informados pelo comandante que o voo estava atrasado devido o aeroporto de Porto 

Velho-RO estar fechado e que só decolariam quando esse fosse liberado. Após aguardarem, 

afirma que o voo decolou, todavia, que não pode pousar no aeroporto de Porto Velho-RO, 

desviando para Cuiabá-MT. Aduz que na chegada os atendentes de solo estavam prestando 

informações desencontradas e que somente após cerca de 1 hora informaram que o voo 

partiria para Guarulhos-SP e de lá para Manaus-AM. Diz que embarcaram por volta das 

10h e que chegaram em Guarulhos por volta das 13h e 30m, tendo o consumidor que se 

deslocar com suas bagagens entre os terminais de ônibus, ficar na fila da Empresa TAM 

por cerca de 02h até resolverem os seus embarques. Ressalta que somente depois de tal 

aventura a empresa disponibilizou crédito para almoço no valor de R$ 20,00 por pessoa e 

que somente sentou para almoçar com seu filho as 15h, recusando o voucher dado pela 

empresa, por conta da quantia irrisória (R$ 20,00). Afirma que aguardaram mais algumas 

horas e por volta das 20h embarcaram para Manaus-AM, pontuando que na origem 

deveriam chegar na cidade as 07h e somente chegaram as 23:30 e que teve despesas extras 

com diária de hotel não utilizada em Manaus no importe de R$ 158,00, bem como de R$ 

240,00 pelo almoço. Requereu indenização por danos morais e materiais. 

Contestação de fls. 30/69 explicou que devido às más condições meteorológicas em 

Porto Velho/RO, a rota de conexão precisou ser alterada por não haver condições de pouso 
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devido à baixa visibilidade, tendo sido prestadas as informações aos passageiros e os 

realocando em voo de outra empresa, havendo assim, excludente de responsabilidade por 

conta de se tratar de fato superveniente e inevitável, alheio à vontade da Reclamada, 

pugnando pela improcedência dos pedidos. 

Sentença de fls. 80/83 julgou a demanda parcialmente procedente, condenando a 

Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 de indenização por danos morais, bem como R$ 

398,00 a título de danos materiais, conforme indicado pelo Reclamante. 

Recurso de fls. 85/115 reafirmando os fundamentos já expostos, impugnando o 

dano material relativo a pernoite em hotel, por ausência de nexo causal, respeito às 

disposições da Resolução 141 da ANAC, ausência de conduta ilícita e do dever de 

indenizar. 

Passo a análise. 

Voto:

Invertido o ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações autorais, caberia 

à empresa recorrente demonstrar que não ocorreram os fatos da forma declarada pelo 

recorrido ou até que foi diligente e prestou seus serviços de forma adequada, a minimizar 

os transtornos causados aos seus passageiros. Todavia, em que pese tenha condições 

suficientes de demonstrar nos autos sua conduta diversa através de seus sistemas e registros 

internos, se manteve tão somente atribuindo a situação às condições climáticas e sua 

suposta excludente de responsabilidade. 

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.   

Para demonstrar a ocorrência de fortuito externo, a empresa reclamada trouxe aos 

autos condições climáticas do dia dos fatos retiradas de um site não oficial,  que aliado ao 

fato de ter decolado e não pousado em Porto Velho, trás verossimilhança as suas alegações,  

entretanto tais condições devem ser comprovadas por documento hábil, dentre os quais o 
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boletim meteorológico ou outro documento emitido pelas autoridades aeronáuticas,  

consoante se disse, tais informações aliadas ao não pouso em Porto Velho, conduz a 

veracidade das informações, entretanto, tem-se que além do inconveniente das condições 

climáticas, sucessivas alterações no horário do voo, outros transtornos ocorreram no trecho,  

os quais a recorrente não se desincumbiu de amenizar como deveria, .

 Na situação noticiada, é possível presumir os desgastes causados ao passageiro, 

mormente porque estava transportando seu filho, que pela idade indicada, representa 

grande dependência do seu responsável e é naturalmente mais sensível.  

Conforme documentos juntados aos autos (fl. 09), a chegada em Manaus-AM 

estava marcada para o dia 28/10/2014 às 07h53m e somente ocorreu o embarque de São 

Paulo-SP para a referida cidade às 20h05m, conforme documento de fl. 22, sendo 

verossímil a afirmação do Reclamante que somente chegou com seu filho ao seu destino 

final às 23h30m daquele dia, totalizando aproximadamente 15 horas de atraso, repercutindo 

certamente em todo o planejamento dos passageiros, além de suas condições físicas e 

mentais. 

Sabe-se que a viagem aérea é naturalmente desconfortável diante da falta de 

mobilidade dos passageiros que ficam restritos ao pequeno espaço da aeronave, o que, 

somada a situação noticiada e não impugnada especificamente pelo Reclamado, demonstra 

efetivamente a ocorrência de dano que transcende um mero dissabor. 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. 

Quanto ao valor do dano material, o documento de fl. 23 demonstra o pagamento de 

dois dias de hospedagem, quais sejam, dia 28 e dia 29 de outubro, sendo que a 

programação era de os passageiros chegarem ainda pela manhã naquele dia (28/10/2014), 

usufruindo da diária do hotel, todavia, por terem chegado ao hotel provavelmente após as 

00h, tiveram que pagar a diária não utilizada, que já estava reservada. Ainda, quanto ao 

custeio do almoço não promovido pela Reclamada, é de conhecimento geral que o valor de 

R$ 20,00 é ínfimo para o custeio de uma refeição razoável em um aeroporto, onde os 

valores dos produtos, via de regra, são muito elevados. 

Com essas considerações, por não ter sido comprovado de forma suficiente a 
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excludente de responsabilidade do art.14, §3, II do Código de Defesa do Consumidor, pela 

omissão em minimizar os transtornos ao consumidor, bem como pela ausência de 

impugnação específica quanto aos fatos arguidos pelo Reclamante no tocante a prestação 

de assistência aos passageiros, patente a falha na prestação dos serviços e o dever de 

indenizar, considerando o caso em concreto. 

Danos materiais restaram demonstrados, não havendo dúvidas quanto a estes (fls. 

21 e 23). Por outro lado, por entender mais razoável diante do caso em concreto, reduzo o 

valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00, considerando o patamar 

utilizado por esta Turma Recursal em demandas análogas.

Provimento parcial do recurso. 

Honorários fixados no importe de 10% do valor da condenação. 

É como voto. 

Rio Branco, 03/11/2016.

Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Relatora
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