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Classe : Apelação n.º 0002374-13.2016.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Apelante : VGR Linhas Aéreas S.A (GOL Linhas Aéreas Inteligentes) 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) 
Advogado : Karlynete de Souza (OAB: 3797/AC) 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogada : Virginia Medim Abreu (OAB: 2472/AC) 
Apelada : Vandreia Freitas da Silva 
Apelado : Jose Tanaca da Silva Ferreira 
Assunto : Direito do Consumidor

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. RECLAMANTES QUE INFORMAM 

QUE APÓS TEREM DESPACHADO AS MALAS, FORAM IMPEDIDOS DE 

EMBARCAR NO VOO CONTRATADO POR AUSÊNCIA DE LUGAR NA 

AERONAVE. ALEGAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DAS MALAS. SENTENÇA QUE 

CONDENOU A EMPRESA AÉREA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A CADA 

UM DOS RECLAMANTES. RECURSO DA RECLAMADA ARGUINDO A 

OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR DIANTE DA REESTRUTURAÇÃO DE MALHA 

AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. 

CENÁRIO QUE APONTA PARA A PRÁTICA ABUSIVA DE OVERBOOKING. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO. SEM CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0002374-13.2016.8.01.0070, 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,  nos termos do 

voto da relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 20/04/2017.

Relatório e Voto:

Noticiaram os Reclamantes José Tanaca da Silva Ferreira e Vandreia Freitas da 
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Silva que tinham passagens aéreas marcadas para o dia 29/01/2016 de Brasília-DF para Rio 

Branco-AC junto à empresa requerida VRG Linhas Aéreas INHAS AÉREAS S.A e que no 

dia da viagem despacharam as malas e em seguida foram notificados que não mais iriam 

embarcar, pois não havia mais lugar na aeronave. Afirmam que foram informados de que 

somente receberiam assistência (hotel, alimentação, translado) e remarcação da viagem 

para o dia seguinte se assinassem um recibo de quitação, onde receberiam cada um o valor 

de R$ 350,00, além do resgate das bagagens, todavia, essas não foram devolvidas, além de 

nunca terem recebido tal quantia. 

Em sua defesa (fls. 65/76), arguiu a empresa a ocorrência de substituição da 

aeronave em razão da estruturação de malha aérea na ocasião, reacomodação dos 

passageiros no voo seguinte em conformidade dom a Resolução 141 da ANAC, não 

havendo que se falar em ocorrência de danos morais, arguindo força maior e excludente de 

responsabilidade, pugnando pela improcedência dos pedidos. 

Adveio sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, arbitrando 

indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante. 

Inconformada, a empresa VRG LINHAS AÉREAS S.A interpôs recurso (fls. 

85/95 enfatizando a ocorrência de excludente de responsabilidade, pugnando pela reforma 

da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou para reduzir o valor da indenização 

fixada. Os recorridos não apresentaram contrarrazões. 

É o sucinto relatório. Passo ao voto. 

Em que pese a Empresa Recorrente sustente a inocorrência da prática 

denominada "overbooking" no caso em tela,  não junta nenhum documento que enfraqueça 

o cenário apresentado de evidente abusividade no oferecimento de vagas além do que 

efetivamente existe no voo contratado, com vistas a auferir o máximo de lucro. 

A inversão do ônus da prova é instituto que existe justamente para casos como 

esse, em que se vê que é impossível ou muito difícil de o consumidor demonstrar 

absolutamente os fatos narrados, cabendo à empresa juntar registros, que obviamente 

possui ou deveria possuir, de forma a enfraquecer a tese autoral, o que não o fez, mantendo-

se nas alegações superficiais de direito, sequer impugnando especificadamente os fatos 

narrados. 

Embora tenha sido noticiado que a empresa empenhou esforços para diminuir 
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os danos causados por sua conduta, acomodando os Reclamante em hotel e lhes pagando 

refeição, nada menciona a empresa, investida no ônus da prova, quanto à devolução das 

bagagens, razão pela qual, quanto a essa situação, não há que se falar em ocorrência de 

mero infortúnio a perda de seus objetos pessoais, tanto pelo valor econômico dos bens, 

como pelo aspecto subjetivo que eventualmente possuam, não tendo sido comprovada até a 

presente data a devolução dos volumes.

Com base na responsabilidade objetiva do prestador de serviços, conforme 

normativa do Código de Defesa do Consumidor, mantenho a condenação da Recorrente de 

pagar aos Recorridos indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, 

por verificar razoabilidade e adequação do valor ao caso em concreto.

Não provimento do recurso apresentado. 

Sem condenação em honorários, diante da não apresentação de contrarrazões 

ao apelo e por ser esta verba destinada a remunerar o trabalho feito por advogado. 

Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Relatora
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