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Classe : Recurso Inominado n.º 0706968-42.2016.8.01.0001
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante : Vrg Linhas Aéreas S/A 
Advogada : Fernanda Ribeiro Branco (OAB: 126162/RJ) 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) 
Apelada : FABIOLA CHRISTINA DE SOUZA PINHEIRO 
Advogada : FABIOLA CHRISTINA DE SOUZA PINHEIRO (OAB: 2647/AC) 

Assunto : Obrigações

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL E 
MATERIAL. CANCELAMENTO SUCESSIVO DE VOOS SOB A ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECÁRIO ATENDIMENTO DISPENSADO 
AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE 
INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A reclamante adquiriu passagens aéreas no trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul, com ida 
marcada para o dia 30/04/2016 e volta em 01/05/2016, voo este cancelado pela companhia 
aérea sob a justificativa de mau tempo, sendo remarcado para a noite seguinte. No entanto, 
no dia 02/05/2016 a viagem foi novamente cancelada ao mesmo argumento.
2. A autora narra, ainda, que a ré não dispensou o tratamento devido aos passageiros, 
fazendo-os esperar por considerável período pelo transporte até o hotel, uma vez que havia 
apenas um veículo para tanto, além de não encaminhar a lista dos passageiros que 
necessitariam de acomodações e fornecer alimentação em horário inadequado, obrigando a 
requerente a fazer uso de táxi e adquirir roupas íntimas e alimentação por meios próprios, 
incumbência esta que recaía sobre a empresa aérea.
3. Causa do descumprimento do contrato de transporte aéreo não comprovada, tendo o ora 
recorrente se restringido a afirmar sua ocorrência, não fazendo juntada de qualquer meio de 
prova que corrobore a tese apresentada.
4. Quanto à má assistência prestada à passageira nas duas oportunidades em que a viagem 
foi cancelada, obrigando-a a realizar os gastos demonstrados às fls. 09/11, invertido o ônus 
da prova, o réu não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou 
modificativo do direito alegado, devendo ser mantida a indenização material.
5. Corretamente laborou o juízo recorrido ao condenar a demandada ao pagamento de R$ 
5.000,00 por danos morais, valor que considero suficiente e proporcional ao abalo 
suportado, atendendo ao caráter reparatório, pedagógico e punitivo do instituto.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Custas pagas. Sem honorários pela falta de contrarrazões.

Rio Branco, 26 de outubro de 2017.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
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