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Acórdão n.º : 17.122 
Classe : Apelação n.º 0700230-72.2015.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relatora : Desª. Maria Penha
Apelante : Vrg Linhas Aéreas S/A 
Advogada : VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB: 2472/AC) 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogado : Karlynete de Souza (OAB: 3797/AC) 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) 
Apelado : Rômulo Gióia Santos Júnior 
Advogada : OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA (OAB: 2831/AC) 

Assunto : Indenizaçao Por Dano Moral

APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPANHIA 
AÉREA. ATRASO EM VOO. DANOS MORAIS. VALOR. 
RAZOABILIDADE.
1. Não se mostra cabível o conhecimento do recurso na parte que 
não impugna especificamente os fundamentados da decisão 
combatida.
2. Indenização reduzida para adequá-la aos padrões de 
razoabilidade e proporcionalidade, com incidência dos juros de 
mora a partir da citação, por tratar-se de responsabilidade 
contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0700230-72.2015.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer em parte 
do Apelo e, na parte conhecida, dar provimento, nos termos do voto da relatora e das notas 
taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 08/11/2016.

Laudivon Nogueira
Presidente

Desª. Maria Penha
Relatora
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por VRG Linhas Aéreas S/A em face de 

sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, que a condenou a pagar a 

Rômulo Gióia Santos Júnior o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como indenização 

por danos morais, em razão de defeito na prestação de serviço de transporte aéreo.

Nas razões de pp. 133/154 a apelante repete as teses trazidas na 

contestação (e devidamente rechaçadas pela sentença) inerentes à ocorrência de caso 

fortuito, atribuindo o atraso a fatores fora de seu controle (alteração na malha aérea e 

tripulantes presos em congestionamento), o que excluiria o nexo de causalidade; e à 

prestação de atendimento ao passageiro, nos termos da Resolução 141 da ANAC, que 

excluiria o dano.

Defende o exagero da quantia fixada e requer o provimento do recurso 

para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório.

Nas contrarrazões de pp. 158/169 o autor defende o acerto da sentença.

É o relatório.

VOTO

Sobre o juízo de admissibilidade do recurso, a legislação processual traz 

os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal).

A dialeticidade, como requisito formal do recurso, exige que o recorrente 

indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais almeja a reforma da decisão 

combatida, ou seja, demonstre claramente os pontos equivocados ou contra legem da 

decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do seu apelo, nos termos do artigo 932, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, a mera insurgência contra o provimento jurisdicional não é 

suficiente ao conhecimento do recurso. Mostra-se imprescindível explicar o motivo da 

irresignação, devendo ser argumentativa, dialética a peça de insurgência.

A propósito, segue o escólio de Araken de Assis:

Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a 
motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende 
convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. Por tal motivo, é 
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inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6ª Turma do STJ, ou 
quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões 
merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no 
recurso, ou seja, motivação pertinente. (...)1. 

Ademais, confira-se a iterativa jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 
SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno, como espécie 
recursal que é, reclama, em homenagem ao princípio da dialeticidade, a impugnação 
dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Incidência do 
princípio contido no verbete 182 da Súmula /STJ. 2. A decisão agravada apresentou 
quatro fundamentos, cada um suficiente, só por si, para negar provimento ao recurso 
ordinário. As razões do agravo, por sua vez, não combatem dois desses fundamentos, 
quais sejam: (i) a paralela contratação de examinadores de trânsito temporários, com base 
no art. 37, IX, da Constituição Federal não autoriza, só por si, a conclusão de que tenham 
automaticamente surgido vagas no quadro efetivo, de modo a possibilitar o chamamento 
de candidatos remanescentes; e, (ii) o certame vigorará até 12/12/2017, pelo que 
"enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado 
dentro do número de vagas possui meta expectativa de direito à nomeação, a ser 
concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade" (MS 18.717/DF, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 
05/06/2013). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RMS 47.875/RS, Rel. 
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 
28/06/2016). (grifo nosso)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO POSSE. ESBULHO. 
DEMONSTRAÇÃO. DEFESA DA PROPRIEDADE. ACESSÃO ARTIFICIAL. 
INEXISTÊNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. SENTENÇA 
EXTRA-PETITA. NULIDADE PARCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGO 
460 CÓDIGO PROCESSO CIVIL. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. 
SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. 1. [...]. 2. Não há como ser conhecido o 2º 
apelo, tendo em vista que não observou com a devida clareza a apresentação dos 
fundamentos de fato e de direito que venham a embasar possível reforma ou anulação da 
sentença de piso, nos moldes alinhavados no artigo 514, inciso II, do Código de Processo 
Civil, em descompasso, portanto, com o princípio da dialeticidade. 3. Pelo conhecimento 
e provimento do Apelo proposto por Stevão Gonzaga de Lima Brasil e outros, e pelo não 
conhecimento da Apelação manejada por Daniel Ferreira Matias e outros. (TJ/AC, 2ª 
Câmara Cível, Apelação n.º 0000076-51.2004.8.01.0011, Rel. Desª. Waldirene Cordeiro, 
j. 18/09/2015). 

Dito isso, no caso em exame a apelação carece, ao menos em parte, de 

dialeticidade recursal, porquanto em relação à ausência de nexo causal e à inexistência de 

dano indenizável ataca apenas de forma genérica a decisão recorrida.

De fato, a recorrente não demonstrou de maneira fundamentada em que 

consiste o desacerto da sentença sobre os pontos destacados, limitando-se a repetir as 

alegações deduzidas a esse respeito na contestação. 

Ainda que assim não fosse, não se aplica a excludente de ilicitude 

1 ASSIS, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 327. 
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aventada, pois a recorrente responde pelo risco do negócio, nos termos do art. 14 do CDC2, 

sendo objetiva sua responsabilidade pelas falhas na prestação do serviço3.

Ressalto ainda que o cumprimento das determinações da ANAC no 

fornecimento de hospedagem e alimentação constituem obrigação da ré e não excluem o 

dano sofrido pelo autor, que tinha compromisso marcado na cidade de destino (p. 18).  

Por outro lado, o estabelecimento do quantum indenizatório deve 

observar a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, critérios que serão 

apurados segundo o livre arbítrio do magistrado. Assim, considerando o atraso de dois dias 

da data de chegada e a perda do exame vestibular, considero compatível com as 

circunstâncias do caso a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante fixado em 

situações que guardam similitude com o caso concreto4

De outra banda, a respeito dos juros de mora incidentes sobre o quantum 

arbitrado, assiste parcial razão ao insurgente, porquanto devem incidir a partir da citação – 

e não da data do arbitramento, tal como pretende fazer crer. 

Nesse sentido:

2 "2. Em relação ao dever de indenizar e à possibilidade da condenação do dano moral, o presente feito conduz à adoção da teoria do 
risco do negócio/empreendimento, ancorada no artigo 14 do CDC, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma 
atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 
independentemente de culpa." (STJ - AgRg no AREsp 543437/RJ. Rel. Min. Raul Araújo. Quarta Turma. J. 03.02.2015. DJe. 
13.02.2015)
3 "2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude 
do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro." (STJ - EDcl no REsp 1280372/SP. Rel. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva. Terceira Turma. J. 19.03.2015. DJe. 31.03.2015)
4 AgRg no AREsp 840612/SP, AgRg no AREsp 610815/RJ e AgRg no AREsp 616295/RJ.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM VOO. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR 
DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do 
STJ é firme no sentido da prevalência do Código de Defesa do Consumidor em detrimento das convenções internacionais, podendo a 
indenização ser estabelecida consoante a apreciação do magistrado no tocante aos fatos acontecidos (cf. AgRg no Ag 1.410.672/RJ, 
Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 24/8/2011; REsp 786.609/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJe 28/10/2008, e EREsp 
269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 17/6/2002). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para a fixação de indenização por 
danos morais são levadas em consideração as peculiaridades da causa, de modo que eventuais disparidades do valor fixado, sem maior 
relevância, não autorizam a intervenção deste Tribunal, como na espécie, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 659.043/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA AÉREA. 
ATRASO NO VOO. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. 2. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR 
FIXADO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 
prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 
modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, 
ao Código Consumerista. Precedentes. 2. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses 
em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Não se mostra desproporcional 
a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral decorrente da falha na prestação de serviços por parte da 
companhia aérea, de modo que sua revisão encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 
567.681/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)
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APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS E CORREÇÃO 
MONETÁRIA.
A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva e, constada a má 
prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar. Danos morais in re ipsa. 
Quantum mantido. Juros de mora da citação e correção monetária da data em 
que fixado o valor. Retificação de ofício. Danos materiais conforme a prova dos 
autos. Juros de mora da citação e correção monetária da data do efetivo 
prejuízo. Retificação de ofício. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 
70065766693, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 25/11/2015).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO E 
ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO. SITUAÇÃO DE DESCONFORTO NO 
INTERIOR DA AERONAVE. ABALO MORAL INDENIZÁVEL. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 
CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.
(...)
5. Na condenação por danos morais, os juros de mora incidem a partir da 
citação, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes do STJ.
(...) (Acórdão n.962787, 20150110071010APC, Relator: LEILA  ARLANCH 2ª 
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 
01/09/2016. Pág.: 177/187)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exclusivamente no 

tocante à insurgência relativa ao valor da indenização, para reduzi-la ao patamar de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), bem como quanto ao termo a quo para a incidência dos juros de 

mora, que deve ser a partir da citação, mantendo incólume a sentença em seus demais 

termos. 

É como voto.

DECISÃO
Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

"Decide a Câmara, à unanimidade, conhecer em parte do Apelo e, na 
parte conhecida, dar provimento, nos termos do voto da Desª. Relatora."

Participaram do julgamento os Desembargadores Maria Penha, Laudivon 
Nogueira e Júnior Alberto.

Nassara Nasserala Pires
Secretário
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