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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE 
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS/CLIMÁTICAS 
INADEQUADAS PARA VOO. CASO FORTUITO OU 
FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO. ÔNUS IMPOSTO À 
RÉ NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO 
DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE 
IPSA CONFIGURADO. DANO MATERIAL 
COMPROVADO. CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 
REFORMADA.

1. A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas no Codex 
Consumerista (CDC) - Lei n. 8.078/90, como bem reconhecido na origem.
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 1318, com 
decolagem à 00h55, do dia 12/03/2016, no trecho Cruzeiro do Sul/Rio Branco, e 
pouso previsto para às 02h, desse mesmo dia, o que impossibilitou o autor de 
embarcar, tendo a companhia aérea alegado o fechamento dos aeroportos da região 
em razão de condições meteorológica adversas. É certo que condições climáticas ou 
meteorológicas adversas, que impedem pouso ou decolagem, constituem motivo de 
força maior e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento 
do voo. Entretanto, a ré não apresentou provas contundes que embasem suas 
alegações, tais como boletim meteorológico ou outro documento qualquer emitido 
pelas autoridades aeronáuticas, não se desincumbindo, portanto, do ônus de 
comprovar o aduzido, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. É verdade que a ré ofereceu ao autor a acomodação no voo do dia 14/03/2016. 
Ocorre que o demandante tinha voo marcado para o dia 13/03/2016, com saída de 
Rio Branco/AC, à 01h32min, com destino a Fortaleza/CE, em outra companhia 
aérea, e para evitar a perda da reserva, viu-se obrigado a se deslocar de Cruzeiro do 
Sul para Rio Branco na condução do seu veículo – com saída às 08h e chegada às 
21h -, e, ainda, retornar à origem do mesmo modo.
5. Incontornável o reconhecimento de que o autor suportou danos morais, que 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
1ª Turma Recursal

Gabinete do Juiz Relator. 2

prescindem de comprovação concreta da ocorrência de abalos profundos, capazes de 
alterar a paz de espírito e psíquica do consumidor, pois resultam in re ipsa, eis que o 
cancelamento de voo impõe ao consumidor desconforto, aflição e transtornos que 
extrapolam os limites do mero dissabor. 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$-6.000,00 
(seis mil reais) – e não em R$-20.000,00, como postulou o autor -, atende aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Danos materiais efetivamente comprovados, no montante de R$-684,30, 
correspondentes aos gastos expendidos pelo autor em razão dos deslocamentos 
feitos em seu veículo em razão da falha cometida pela ré.
7. Sendo assim, dá-se provimento parcial ao recurso, para condenar a companhia 
aérea a pagar ao autor: (a) a quantia de R$-6.000,00 (seis mil reais), a título de 
danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 
362/STJ), e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação 
(CC/02, art. 405), eis que se trata de ilícito resultante de relação contratual; (b) o 
montante de R$-684,30 (seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), por 
danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação, 
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem encargos de 
sucumbência, em razão do resultado do julgamento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 
0701018-49.2016.8.01.0002, 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, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto 
do relator. Compôs o julgamento, além do Juiz FERNANDO NÓBREGA DA SILVA, 
Relator, os Juízes MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA e RAIMUNDO NONATO DA 
COSTA MAIA. Presidiu o julgamento a Juíza LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, sem voto. 
Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete, digitei.

Rio Branco – Acre, 25 de agosto de 2017.

Juiz de Direito Fernando Nóbrega da Silva
Relator
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