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Classe : Recurso Inominado n.º 0600816-54.2016.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Alesson José Santos Braz
Apelante : Suzane Gomes de Sousa Santos 
Advogado : SIMAO FERREIRA DOS SANTOS (OAB: 2428E/AC) 
Apelado : Vrg Linhas Aéreas S/A 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) e outros 

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
ALTERAÇÃO DO VOO PREVIAMENTE INFORMADA. ACEITAÇÃO PELOS 
CONSUMIDORES DA NOVA DATA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. 
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA 
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 A parte autora afirma que seu esposo efetuou a compra de 04 (quatro) passagens aéreas 

junto a empresa reclamada para viajar com sua família por ocasião do aniversario de 15 
(quinze anos) de sua filha, bem como para participar de um casamento na cidade de 
Manaus – AM. Aduz que as passagens foram compradas no dia 10/07/2015 para viajar 
em 21/12/2015, com saída de Rio Branco – AC, ás 14:40. Contudo, no dia 01/12/2015 
recebeu um e-mail da empresa reclamada informando que havia cancelado as 04 
(quatro) passagens e marcado-as para o dia 22/12/1015, sugerindo aceite. A parte 
reclamante entrou em contato com o SAC da demandada informando não concordar 
com a alteração das passagens para o dia 22/12/2015, tendo sido ofertada vaga no dia 
18/12/2015, que foi aceito pela família, tendo realizado a referida viagem. Em razão 
dos fatos narrados, requereu indenização por danos morais em montante não inferior a 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2 Decisão leiga, pág. 105, homologada pelo juiz togado, pág. 106, julgou improcedente a 
pretensão autoral.

3 Recurso da parte autora, págs. 110/116, pugnando pela reforma da sentença para sejam 
julgados procedentes os pedidos declinados na peça vestibular.

4 Contrarrazões da recorrida, págs. 122/128, pleiteando a manutenção da decisão 
objurgada.

5 No caso dos autos, não merece provimento o recurso interposto, pelos motivos que se 
passa a expor.

6 Pelo que se infere dos autos, a parte autora, em data de 10/07/2015, adquiriu junto à ré 
passagens para as cidades de Manaus – AM e Florianópolis - SC , para onde iria viajar 
com sua família, no intuito de comemorar o aniversário de 15 (quinze) anos de sua 
filha. Na referida contratação havia a previsão de que o embarque da requerente e sua 
família dar-seia no dia 21/12/2015 às 14:40.

7 Informada pela ré, via e-mail págs. 19/20, vinte dias antes do embarque programado, 
de que, em face o cancelamento do vôo, seria necessária a reprogramação de sua 
viagem, com mudança de seu vôo de ida para 00h50min do dia 22/12/2015 (algumas 
horas depois). A autora, sob o fundamento de que teria um casamento para ir, optou em 
remarcar as passagens para data antecipada, dia 18/12/2015.

8 Entretanto, não merece prosperar a pretensão indenizatória da requerente, posto que 
não ocorrido nenhum tipo de prejuízo concreto na situação vivenciada, nem moral, nem 
material. A própria autora afirma que embarcou para o destino planejado com sua 
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família no dia 18/12/2015, tendo transcorrido sua viagem dentro do período desejado.
9 Obviamente não se discorda da existência de certos transtornos e aborrecimentos 

causados pela angústia da possibilidade de perder uma viagem planejada com a família 
para comemorar o aniversário de 15 (quinze) anos da filha da autora, contudo, não 
tendo a conduta da ré lhe atingido de forma concreta, não há se falar em indenização, 
uma vez que não demonstrado nenhum prejuízo efetivo, com tempo hábil para 
providências práticas e restabelecimento emocional.

10 É de se ressaltar que o tráfego aéreo é algo bastante inconstante e imprevisível e, 
portanto, completamente normal e esperado o acontecimento de algumas alterações e 
atrasos nos voos. A responsabilidade da requerida está justamente no dever de prestar 
informações a seus passageiros com a devida antecedência para que estes tomem as 
necessárias providências. No caso concreto, resta incontroverso o atendimento desta 
obrigação, tanto é que a autora conseguiu realizar com êxito a troca da passagem e 
concluir a viagem programada, tempestivamente.

11 Por fim, destaco que não se tratando de dano moral na modalidade in re ipsa, o qual 
dispensa qualquer tipo de comprovação, uma vez que presumido, cabia à demandante, 
segundo o artigo 373, I, do CPC, fazer prova de fato constitutivo de seu direito, 
demonstrando o efetivo dano alegado, o que não ocorreu no caso em questão.

12 Desta forma, uma vez não demonstrada a ilicitude no agir da demandada, a qual, forma 
cautelosa, comunicou previamente a autora acerca do cancelamento de seu vôo, e 
ainda, remanejou sua viagem, ao invés de cancelá-la, possibilitando sua realização, não 
há que se falar em indenização. 

13 Recurso conhecido e negado provimento.
14 Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula de julgamento 

como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
15 Sem custas, em razão da isenção estabelecida na Lei Estadual n. 1.422/2001 (art. 2, 

III). Honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos 
do artigo 55, segunda parte, em razão da ausência de condenação, mas com a cobrança 
suspensa por cinco anos, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita, conforme 
art. 12 da lei nº. 1.060/50.

Rio Branco – AC, 17 de novembro de 2016.

Juiz de Direito Alesson José Santos Braz
Relator
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