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Acórdão n.º :
Classe : Apelação n.º 0001509-24.2015.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante : Vrg Linhas Aéreas S/A 
Advogada : VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB: 2472/AC) 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Apelado : ROBERTO ALVES GOMES 
Advogado : Elano Lima de Oliveira (OAB: 29483/CE) 

RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE 
VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. PASSAGEIRO TEVE DE ADQUIRIR 
PASSAGENS EM VULTOSA QUANTIA EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. 
REEMBOLSO EFETUADO PELA RECORRENTE SEQUER CHEGA À METADE DO 
VALOR DESPENDIDO PELO RECORRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de  n. 0001509-24.2015.8.01.0070, 
ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado 
do Acre presentes à sessão, incluindo o relator GILBERTO MATOS DE ARAÚJO, em 
conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator que integra o 
presente aresto. Votação unânime.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por ROBERTO ALVES GOMES em 
desfavor de VRG LINHAS AÉREAS S/A, ao fundamento de que no dia 17/08/2014 
adquiriu 04 (quatro) passagens aéreas junto à Reclamada, trechos ida e volta, Rio Branco-
Fortaleza-Rio Branco, no valor total de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). As idas 
estavam agendadas para 18/12/2014 e os retornos para 28/12/2014. Todavia, no dia 
07/12/2014, recebeu e-mail da Reclamada informando o cancelamento do voo. Ao 
entrarem em contato com a central da Reclamada, o Reclamante e sua cônjuge foram 
informados de que seriam realocados em outro voo da companhia ou de companhia 
diversa, não havendo prejuízos.

Após entrarem em contato com a Reclamada em várias oportunidades, 
questionando acerca da solução adotada, sem obterem êxito, finalmente, no dia 
10/12/2014, um funcionário da companhia informou que a realocação não seria promovida, 
por inexistência de vagas em outros voos. O Reclamante e sua cônjuge, então, buscaram 
passagens em outras companhias aéreas, apenas encontrando disponibilidade na AZUL 
Linhas Aéreas, porém em datas diversas, por apenas existir uma vaga em cada voo. Teve o 
Reclamante de desembolsar, pelos novos bilhetes, R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 
reais).

O Reclamante voltou a entrar em contato com a Reclamada, para questionar se 
seria ressarcido pelas despesas com novas passagens, oportunidade em que a atendente 
solicitou o envio do comprovante por e-mail. Logo após o recebimento do e-mail pela 
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Reclamada, o Reclamante foi cientificado de que o ressarcimento não seria efetuado, pois 
comprou as passagens por conta própria.

Assim, requereu o Reclamante a condenação da Reclamada ao pagamento de 
R$ 4.235,00 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais), a título de danos materiais, bem 
como de indenização por danos morais no valor de R$ 11.525,00 (onze mil quinhentos e 
vinte e cinco reais).

Em sua contestação (fls. 56/68), a Reclamada afirmou: que o cancelamento do 
voo foi informado com antecedência; que o cancelamento foi causado por motivo de força 
maior, qual seja, obra na pista do aeroporto de Rio Branco; que foi oferecida 
reacomodação ao Reclamante, porém este se precipitou e adquiriu novas passagens; que a 
força maior afasta a responsabilidade por qualquer ônus reparatório; que não houve 
comprovação do nexo de causalidade; que não houve dano moral; que não houve dano 
material, pois a aquisição de novas passagens é ato de inteira responsabilidade do 
Reclamante.

A sentença (fls. 128/130) julgou parcialmente procedente a pretensão do 
Reclamante, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como de R$ 4.235,00 (quatro mil duzentos e 
trinta e cinco reais), a título de danos materiais.

Inconformada com a decisão, a Reclamada interpôs Recurso Inominado (fls. 
138/149), no qual reprisou os argumentos da contestação e pugnou pela reforma da 
sentença para julgar a demanda improcedente. Como tese alternativa, requereu a redução 
do quantum indenizatório.

O Reclamante apresentou contrarrazões (fls. 153/173), requerendo a 
manutenção da sentença de 1º grau, bem como a condenação da Reclamada em custas e 
honorários advocatícios.

É o relatório.

Voto

O recurso não merece provimento.

A responsabilidade da Recorrente não decorre do cancelamento, que 
indubitavelmente ocorreu por motivo de força maior, mas do fato de não ter garantido ao 
Reclamante e à sua cônjuge reacomodação em outro voo.

Ainda que inexistente vaga em outro voo da Recorrente a ser realizado no 
período almejado pelo Recorrido, deveria aquela ter diligenciado junto a outras 
companhias aéreas, a fim de evitar qualquer prejuízo aos seus clientes.

Além disso, a Recorrente se recusou a arcar com os novos bilhetes adquiridos 
pelo Recorrido, mesmo tendo plena ciência de que a providência apenas foi adotada por ter 
o consumidor restado sem outra opção. Ora, o Recorrido foi cientificado da 
impossibilidade de reacomodação no dia 12 de dezembro de 2014, isto é, com 
antecedência de apenas 06 (seis) dias da data originariamente agendada para a viagem (fl. 
39), o que indubitavelmente lhe causou receio de não poder desfrutar das festividades 
natalinas com sua família.

Como bem asseverou a sentença: "Ao optar pelo serviço de transporte aéreo, o 
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passageiro o faz na expectativa de receber esse serviço de forma segura, eficiente, 
adequada e isento de qualquer incidente. Diante desse contexto, é dever da empresa 
transportadora oferecer a seus passageiros uma aeronave em perfeito estado de 
funcionamento, com bom atendimento ao público e em caso de fatos inesperados 
acontecerem, deverá a empresa prestadora de serviço agir com zelo e respeitando a 
dignidade da pessoa humana, procurando da melhor forma a rápida solução do 
imprevisto, e a não obtenção desses resultados importa no inadimplemento das obrigações 
assumidas pelo transportador e na responsabilidade pelo dano ocasionado."

O que se verifica no presente caso é que, além de tentar se esquivar de qualquer 
responsabilidade por sua desídia, vez que deixou o Recorrido à própria sorte, a Recorrente 
apenas o reembolsou em valor que sequer chegava à metade do preço das passagens 
adquiridas junto à AZUL (fls. 36 e 40).

Portanto, sendo cristalina a falha na prestação de serviço por parte da 
companhia aérea Recorrente, não há que se falar no afastamento de sua condenação ao 
pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados pelo Recorrido, 
corretamente calculada pelo Juízo a quo.

De outra banda, tampouco merece reforma a sentença no que diz respeito à 
configuração de danos morais. 

A conduta da Recorrente causou uma série de desgastes de ordem psicológica 
ao Recorrido, que além de ter frustrada sua expectativa de usufruir regularmente das 
passagens adquiridas com indiscutível antecedência, ainda teve de se submeter ao 
pagamento de valores astronômicos em outra companhia aérea, sem qualquer assistência 
pela Recorrente, e restou impedido de viajar juntamente com sua esposa, por inexistência 
de vagas suficientes no mesmo voo.

Também não verifico razão para reduzir o quantum estipulado a esse título (R$ 
5.000,00 – cinco mil reais), por estar em consonância com a ofensa praticada pela 
Recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atendidos os critérios do 

artigo 20, § 3º, do CPC.

É como voto.

Rio Branco  AC, data do julgamento.

Gilberto Matos de Araujo
Relator
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