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Acórdão n.º :
Classe : Apelação n.º 0003250-65.2016.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Recorrente : Operadora e Agência de Viagens CVC Tur S.A (CRG Rio Viagens e Turismo 
LTDA.) 
Advogado : Gustavo Viseu (OAB: 117417/SP) 
Recorrido : Carlos Afonso Alves de Moura 
Recorrido : Carla Cristini de Lima Souza 
Advogado : Francisco Noronha de Azevedo (OAB: 4610/AC)

Assunto : Obrigações

RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE 

PASSAGENS AÉREAS. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA ACERCA DA COMPANHIA 

RESPONSÁVEL PELO VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DO 

VOO PELOS RECLAMANTES, QUE TIVERAM DE ESTENDER A VIAGEM POR 

MAIS DOIS DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO. QUEBRA DA CONFIANÇA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO 

IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes ajuizaram a presente ação em desfavor da Reclamada, ao fundamento 
de que por meio desta adquiriram passagens aéreas, ida e volta, para os trechos 
Manaus/Miami/Manaus, no valor de R$ 4.098,72 (quatro mil e noventa e oito reais e 
setenta e dois centavos).

2. Na data de retorno ao Brasil, os Reclamantes se dirigiram ao guichê da companhia 
American Airlines – consoante orientou a Reclamada –, a fim de efetuar os procedimentos 
de embarque, todavia, foram informados de que seus nomes não constavam na lista de 
passageiros do voo. 

3. Após insistentemente diligenciarem, os Reclamantes descobriram que o retorno seria, 
em verdade, pela companhia TAM, porém não puderam embarcar, pois o voo já havia 
decolado.

4. Em razão disso, os Reclamantes tiveram de estender sua estadia em Miami por mais dois 
dias, a fim de aguardar vaga em outro voo da TAM, bem como a esta pagar penalidade, 
pela perda do voo originariamente agendado.

5. Assim, requereram a condenação da Reclamada ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e 
novecentos reais), referente ao valor desembolsado para o embarque pela TAM, bem como 
de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), a título de danos morais.

6. Em sua contestação (fls. 16/27), a Reclamada levantou a preliminar de ilegitimidade 
passiva e, no mérito, alegou: que houve culpa exclusiva da companhia American Airlines, 
que alterou os dados do voo de retorno, sem comunicar a Reclamada; que sua atuação 
consiste em mera intermediação; que não houve dano moral ou material.

7. A sentença (fls. 91/93) afastou a preliminar suscitada em contestação e julgou 
parcialmente procedente o pedido dos Reclamantes, condenando a Reclamada ao 
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pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos 
reais), bem como por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00(quatro mil reais), para cada 
Reclamante.

8. Inconformada com a decisão, a Reclamada interpôs Recurso Inominado (fls. 96/107), 
reforçando as teses de mérito da contestação. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, 
para julgar improcedente a pretensão inicial, ou para reduzir o valor da indenização por 
danos morais.

9. Sem contrarrazões. É o relatório. 

10. Inviável o acolhimento da pretensão recursal. 

11. A falha na prestação de serviço da Reclamada é cristalina. Os documentos que 
instruíram a exordial (fls. 09/11) demonstram que aos Reclamantes foi informado que os 
voos, ida e volta, seriam realizados pela companhia American Airlines, e não pela TAM.

12. Inclusive, a Reclamada chegou a fornecer o localizador (fl. 11), gerando nos 
Reclamantes legítima expectativa de regularidade na situação de sua viagem.

13. Diversamente do que alegou a Reclamada, não houve mera alteração de data ou horário 
do voo – circunstância que, indubitavelmente, teria o condão de afastar a sua 
responsabilidade –, mas erro na informação da reserva do voo de retorno, que se daria por 
companhia aérea diversa.

14. É inquestionável a configuração de danos morais no caso em tela. Os Reclamantes, ora 
Recorridos, encontraram-se completamente desamparados, em um país estrangeiro com 
idioma e legislação diferentes dos seus, precisando estender sua estadia sem prévio 
planejamento, em razão da desídia da Reclamada.

15. É de conhecimento de todos que, diante do sentimento de insegurança natural nos dias 
de hoje, muitas pessoas procuram viajar por meio de agências de turismo, mesmo tendo de 
desembolsar, muitas vezes, valores maiores do que se efetuassem o procedimento por conta 
própria. Dessa forma, a conduta da Reclamada trouxe quebra da confiança que se esperava 
da relação contratual, superando o limite do mero aborrecimento.

16. Não há qualquer excesso no valor estipulado em 1º grau (R$ 4.000,00 – quatro mil 
reais – para cada Reclamante), sendo razoável e proporcional aos sérios transtornos 
experimentados pelos Reclamantes, razão pela qual mantenho inalterada a sentença neste 
ponto.

17. Embora não tenha sido objeto de impugnação específica, sequer há que se falar no 
afastamento da restituição do valor despendido para remarcação de voo junto à TAM (fls. 
06/08), que decorreu exclusivamente da falha da Reclamada.

18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

19. Sem custas e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0003250-65.2016.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 2ª Turma Recursal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre presentes à sessão, ÉLCIO SABO MENDES 
JÚNIOR (relator), JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA (membro) e ZENICE 
MOTA CARDOZO (membro), em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos 
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termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 08/06/2017.

Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Relator
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