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Classe : Apelação n.º 0600585-61.2015.8.01.0070
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) 
Apelado : Rogério Ferraz Baquette 
Apelada : Luciana Menezes Ferrel 
Advogada : Claudia Maria da Fontoura Messias Sabino (OAB: 3187/AC) 
Assunto : Cancelamento de Vôo

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM AÉREA. 

CANCELAMENTO DO VOO QUE REPERCUTIU NA PERDA DE TRECHO 

SEGUINTE COM OUTRA COMPANHIA AÉREA, CHEGANDO OS RECLAMANTES 

AO DESTINO FINAL APÓS DOIS DIAS DA DATA MARCADA. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS DIANTE DA PERDA DE COMPROMISSOS 

PROFISSIONAIS. EXPECTATIVA FRUSTRADA QUE COMPROMETEU O 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONSUMIDOR NAQUELE PERÍODO, SEM 

MENCIONAR O DESGASTE VIVENCIADO NO EVENTO. NÃO COMPROVAÇÃO 

DE AMPARO AOS PASSAGEIROS A AMENIZAR O INFORTÚNIO CAUSADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA COM RAZOABILIDADE. NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO. HONORÁRIOS FIXADOS NA 

BASE DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0600585-61.2015.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre Zenice Mota Cardozo, Élcio Sabo Mendes Júnior e 

José Augusto Cunha Fontes da Silva em não dar provimento ao recurso apresentado, nos 

termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 27/04/2017.

VOTO:

Noticiaram os Reclamantes que compraram passagens junto à empresa Reclamada 

para retorno a Rio Branco-AC em 20/10/2014, explicando que contrataram o trecho Porto 

Seguro-BA/Brasília-DF com a Reclamada e o trecho Brasília-DF/Rio Branco-AC com 
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outra empresa aérea. Afirmaram que foram surpreendidos com o cancelamento do voo da 

Reclamada e que como alternativa para chegar a cidade de Brasília, onde embarcariam em 

outro voo para Rio Branco, foram embarcados por meio da Reclamada em voo com destino 

final Guarulhos-SP e que faria escala em Brasília. Seguem dizendo que como a saída de 

Porto Seguro-BA atrasou, os Requerentes perderam a conexão para Brasília-DF, 

desembarcando em Guarulhos-SP e lá compraram passagens com destino a Porto Velho-

RO, sendo obrigados a pernoitar naquela cidade, pois o voo só saiu no dia seguinte, sem 

qualquer tipo de assistência por parte da empresa. Ao final, dizem que o trecho de Porto 

Velho-RO até Rio Branco-AC foi feito por via terrestre com a ajuda do funcionário do 

requerente. Pleiteiam indenização por danos morais em razão da perda de compromissos 

profissionais, além dos transtornos vivenciados, pois afirmam que foram largados no 

aeroporto de Guarulhos-SP sem assistência, além de só chegarem em casa após 2 dias do 

dia marcado, além de indenização por danos materiais pelos gastos decorrentes do 

episódio. 

Em contestação (fls. 40/68) arguiu a Reclamada sua ilegitimidade, pois não foi 

responsável pelo atraso do voo com destino a Guarulhos e que desencadeou na perda do 

voo para Brasília, não prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código 

Brasileiro da Aeronáutica, confirmando que em 20/10/2014 ocorreram problemas no voo 

dos Requerentes, sendo necessária a manutenção não programada da aeronave, 

apresentando falhas e sendo impossível a decolagem, acarretando, assim, o cancelamento 

do voo. Afirmou cumprimento das regras da Resolução 141 da ANAC, força maior no 

evento, ausência de danos materiais, aduzindo desídia dos requerentes em contratar os dois 

trechos com empresas diversas em razão dos vários fatores que interferem no curso de uma 

viagem, ausência do nexo de causalidade entre os danos e a conduta da Reclamada, além 

da inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sentença de fls. 114/116 e 145/147 julgou parcialmente a pretensão inicial, 

determinando que a Reclamada pague aos Reclamantes a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de indenização por danos morais e o valor de R$ 2.557,56 (dois mil 

quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) por danos materiais. 

Inconformada, a Reclamada interpôs recurso (fls. 123/139) enfatizando os 

argumentos antes apresentados no tocante à excludente de responsabilidade por força 
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maior, inexistência de danos morais, pugnando de forma alternativa à improcedência dos 

pedidos pela redução do quantum fixado a título de danos morais. 

Contrarrazões de fls. 154/165 confirmando os fatos e fundamentos expostos na 

inicial e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. 

Não merece provimento o recurso apresentado. 

Para que restasse configurado caso de força maior e excludente de responsabilidade 

da companhia aérea, caberia a ela, minimamente, apresentar provas de ocorrência 

imprevisível de fenômeno que impediu a regular prestação dos serviços, de forma a não 

atrair a sua responsabilidade objetiva, no termos do art. 14, §3 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ao contrário, além de não colacionar nenhum documento nesse sentido, 

também não junta comprovante de que empenhou esforços para amenizar o sofrimento e 

desgaste vivenciados pelos seus passageiros, conforme noticiaram. Isso porque a 

realocação dos Requerentes em novo voo para Guarulhos-SP não se mostrou eficiente, já 

que a finalidade era a escala em Brasília-DF para chegada ao destino final Rio Branco por 

meio de outra companhia aérea, não comprovando auxilio alimentação ou acomodação em 

hotel em Guarulhos-SP. 

Nesse ponto, importa dizer que é livre a contratação por parte do consumidor com a 

empresa que lhe oferecer melhores condições, não havendo nenhuma desídia por parte dos 

Reclamantes em comprar trechos com companhias aéreas diferentes em razoável folga de 

horários, considerando a expectativa de cumprimento do horário de partida e chegada 

aproximados dos voos contratados previamente. 

Não há que se falar em ausência de danos morais, porque no caso em tela 

certamente houve a frustração da expectativa dos Reclamantes na chegada ao destino final 

em data e horário aproximado daquele assinalado previamente, comprometendo seus 

cronogramas de atividades pessoais/profissionais e que naturalmente repercute no acúmulo 

de tarefas, tensão e abalo que transcende um mero dissabor cotidiano. O nexo de 

causalidade existe no momento em que o voo contratado foi cancelado, sem que reste 

demonstrado, como disse, nenhuma prova de ocorrência de força maior no evento, 

desencadeando os gastos comprovados (fls. 25 e 29), desgastes decorrentes de um dia fora 

de casa, perca de sono, raiva, inconformismo e demais sentimentos possíveis de se 
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mensurar no caso noticiado.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se revela excessivo, considerando a 

duplicidade de ofendidos e suas condições financeiras, sendo suficiente para o alcance da 

função reparadora e pedagógica do instituto. 

Diante o exposto, voto no sentido de não dar provimento ao recurso apresentado, 

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, com os acréscimos deste voto. 

Honorários fixados na base de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 

da Lei 9.099/95. 

É como voto.

Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo

Relatora
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