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Classe : RI n.º 0603156-68.2016.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Apelante : Laurence Flávio Gomes Pereira 
Advogado : RICHARD HARLEY AMARAL DE SOUZA (OAB: 3484/AC) e outro 
Apelado : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
Advogado : Itallo Gustavo de Almeida Leite (OAB: 7413/MT) e outros 

RECURSO INOMINADO. VIAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO 

EM APROXIMADAMENTE UM DIA ANTES DO HORÁRIO DE IDA MARCADO. 

PRAZO DE 72 HORAS NA COMUNICAÇÃO DO PASSAGEIRO RESPEITADO PELA 

EMPRESA. ANTECIPAÇÃO QUE PREJUDICAVA O TRABALHO EM DIA ÚTIL DO 

RECLAMANTE. REEMBOLSO REALIZADO. AUTOR QUE COMPROU PASSAGEM 

POR OUTRA EMPRESA, PRECISANDO PERNOITAR NA CIDADE EM QUE FARIA 

CONEXÃO PRÓXIMA, ARCANDO COM GASTOS DE LOCOMOÇÃO E 

HOSPEDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA FRUSTRAÇÃO EM 

REALIZAR VIAGEM DA FORMA COMO CONTRATADA, SEM GRANDE ESPERA 

ENTRE UMA CONEXÃO E OUTRA, SOBRETUDO PORQUE O MOTIVO DA 

VIAGEM ERA A REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS. 

NÃO COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEVER DE 

REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM A TÍTULO DE DANO 

MORAL ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO, 

CONSIDERANDO A ATUAÇÃO DA EMPRESA NO CENÁRIO APRESENTADO. 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SEM HONORÁRIOS. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RI nº 0603156-68.2016.8.01.0070, 

ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado 

do Acre, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da relatora que 

integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da votação, além da relatora 

Zenice Mota Cardozo, os juízes Fernando Nóbrega da Silva e Marcelo Coelho de 

Carvalho.

RELATÓRIO:
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Noticiou o autor que comprou passagem aérea junto a Ré para realizar concurso 

público em Campo Grande-MT, com saída de Rio Branco-AC por volta de 23h do dia 

23/05/2014, chegando em Porto Velho às 2h do dia 24/05/2014, com embarque para 

Campo Grande na parte da tarde do dia 24/05/2014. No entanto, diz que a empresa 

cancelou o voo e alterou o horário de saída para 04:45, fazendo com que o reclamante 

perdesse o dia de trabalho, sendo que tinha uma reunião importante nesse dia. Afirma que 

a empresa se recusou a alocar o reclamante em outra empresa, lhe obrigando a comprar 

passagem na GOL, arcando com novos gastos, além do pagamento de estacionamento e 

estadia em hotel em Porto Velho-RO. Diz que sofreu danos morais porque o cenário 

apresentado se deu às vésperas do concurso, requerendo indenização nesse sentido, além 

de reparação pelos danos materiais. 

Em contestação (fls. 48/73) sustentou a ré que por ocasião de adequação na malha 

aérea da empresa o voo de ida sofreu uma alteração no horário, sendo que foi contatado o 

reclamante para prestar a informação, todavia, o consumidor não aceitou a reacomodação, 

sendo realizado o reembolso da passagem. Diz que o passageiro foi alertado da mudança 

com antecedência, agindo com todos os meios de boa-fé e transparência com o cliente, 

inexistindo conduta ilícita, pugnando pela improcedência dos pedidos. 

Adveio sentença que julgou improcedente o pleito (fls. 115/116). 

O Reclamante interpôs recurso (fls. 119/123) afirmando que a situação o prejudicou 

no concurso que realizou, realizando várias ligações para a empresa, aduzindo que existia 

um voo com destino Cuiabá e Campo Grande, sendo negado o pedido de encaixe, não 

oferecendo a empresa nenhum voo que se adequasse à necessidade do reclamante, falhando 

em sua pontualidade, pugnando pela procedência do pleito. 

Contrarrazões apresentadas pela Ré (fls. 126/144) enfatizando os argumentos antes 

narrados, pugnando pela manutenção da sentença. 

É o relato dos fatos. Passo à análise. 

VOTO:

Analisando os documentos colacionados, verifico que o trecho inicialmente 

comprado sairia de Rio Branco-AC às 23:45 do dia 23/05/2014 e chegaria em Porto Velho-

RO às 01:45 do dia 24/05/2014 (fl. 26), recebendo o consumidor e-mail em 13/05/2014 (fl. 
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27), com 10 dias de antecedência do dia da viagem, informando da mudança de horário, 

passando a saída a ocorrer agora as 04h45min. do dia 2305/2014 e chegando em Porto 

Velho-RO as 06:45 do dia 23/05/14. 

Ou seja, houve uma antecipação de aproximadamente um dia da data da viagem, 

repercutindo em tempo ocioso no dia 23/05/14, já que o embarque de Porto Velho-RO para 

Cuiabá-MT só iniciava às 05h40min. do dia 24/05/2014 (fl. 28). Sustenta o autor que teve 

que comprar o trecho por outra empresa e que por isso precisou pernoitar na cidade de 

Porto Velho-RO.

O Reclamante chegaria em Porto Velho-RO às 01h45min. do dia 24/05/2014 e logo 

pegaria uma conexão para Cuiabá-MT às 05h40min. daquele dia, não precisando esperar 

longo período. A própria natureza dos serviços utilizados pelo reclamante enseja o risco de 

impontualidade ou mesmo de eventual cancelamento de voo quando restar demonstrada a 

ocorrência de caso fortuito, sendo de responsabilidade da empresa aérea empreender 

esforços para prevenir ou reparar danos advindos, consoante previsão do art. 737 do 

Código Civil. 

No caso em tela, restou obedecido a previsão da Resolução 414 da ANAC, sendo 

respeitado o prazo mínimo de 72 horas, ofertando a empresa opção de embarque em datas 

próximas, consoante o reclamante confirmou em audiência e houve o reembolso integral 

do valor gasto com o trecho. 

Por outro lado, embora não tenha colacionado aos autos comprovante da viagem 

comprada com a empresa Gol a ilustrar qual horário saiu de Rio Branco-AC e que horas 

chegou em Porto Velho-RO, demonstrando o dano decorrente da alteração da viagem, os 

recibos de fls. 34, 37 e 38 corroboram as alegações do autor de que precisou pernoitar 

naquela cidade, o que não ocorreria acaso a viagem se concretizasse da forma contratada, 

razão pela qual, pela responsabilidade objetiva da empresa, que independe de dolo ou 

culpa, ausente a comprovação efetiva do fortuito ou força maior, entendo que deve a 

empresa arcar com os gastos com hospedagem e locomoção do reclamante, que se fizeram 

necessários diante do cancelamento do voo.

Também verifico a ocorrência de abalo moral, porque embora tenha sido 

informada a alteração da viagem com antecedência, o reclamante tinha expectativa 

em realizar a viagem da forma que melhor se adequava a sua rotina (ao final de uma 

sexta-feira de trabalho, com conexões em horários próximos), não conseguindo um 
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voo compatível ou similar sequer com terceira empresa, gerando preocupação e 

transtornos, que em período de prova importante como a de um concurso público 

gera desgastes que transcendem um mero dissabor. 

Diante das peculiaridades do caso, considerando a atuação da empresa de forma a 

amenizar os danos decorrentes da alteração do voo, fixo indenização por danos morais no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por entender compatível com a situação, 

diante da não demonstração de dano de maior gravidade (reclamante chegou em tempo da 

realização da prova e foi ressarcido), além do pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), com atualização monetária pelo 

INPC desde a data da citação e incidência de juros de 1% a partir da decisão. O valor da 

indenização a título de dano moral deve seguir atualização pelo mesmo índice e incidência 

de juros a partir desta decisão. 

Provimento parcial do recurso. 

Sem condenação em honorários. 

É como voto. 

Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo
Relatora
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