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Advogado : Karlynete de Souza (OAB: 3797/AC) 
Advogada : Virginia Medim Abreu (OAB: 2472/AC) 
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RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES DE VOO POR MOTIVO DE FORÇA 
MAIOR. TRATAMENTO INADEQUADO AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE 
PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL 
CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MANTIDO. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto por VRG Linhas Aéreas S/A contra a 
sentença de fls. 146/147, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação  
indenizatória movida por Josiane do Couto Spada e Gilberto Matos de Araújo. 

Os Recorridos narraram em sua petição inicial que adiquiriram passagens aéreas 
com o destino a Goiânia – GO a fim de participarem do XXII Congresso Brasileiro de 
Magistrados, que ocorreu na cidade de Rio Quente – GO. Inicialmente, o voo de ida estaria 
marcado para o dia 29 de outubro de 2015 e o de volta no dia 2 de novembro do mesmo 
ano. Agendaram, então, os serviços de ônibus dos transfers, de hoteis, além de terem 
organizado sua agenda profissional a fim de participarem do evento sem transtornos. 
Ocorre que houve duas alterações dos voos, tanto de data quanto de horário, o que os 
obrigou à adequação às novas datas e horários inoportunos, trazendo-lhe transtornos, 
especialmente, nas suas agendas profissionais. 

Citada, a Recorrente apresentou contestação (pp. 84/93) alegando que a alteração 
do voo se deu por fatos alheios à sua vontade, e não por falha na prestação dos serviços, 
estando amparada pela excludente de responsabilidade, haja vista que eventual transtorno 
ocorreu em razão de força maior. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos 
autorais. 

Sobreveio sentença, às pp. 146/147, reconhecendo o direito à indenização por danos 
materiais pelas passagens aéreas compradas de Brasília para Rio Branco (R$ 3.201,46),  
pela passagens de ônibus de Goiânia para Brasília (R$ 50,62), bem como pelo pagamento 
de serviço de táxi (R$ 40,00 – p. 129), com a condenação da empresa aérea à restituição em 
dobro dos prejuízos causados, no total de R$ 6.584,16 (seis mil quinhentos e oitenta e 
quatro reais e dezesseis centavos), corrigidos monetariamente a partir do efetivo 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
2ª Turma Recursal

2

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.915-631, Tel. 68 3302-0444/0445, Rio Branco-

AC - Mod. 500244 - Autos n.º 0605756-96.2015.8.01.0070

ajuizamento, com incidência de juros legais a partir da citação. Ainda, condenou a 
Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir da data da 
sentença com juros legais da citação, para cada Recorrido, a título de danos morais.

Em suas razões recursais (pp. 150/161), renova os argumentos trazidos na 
contestação, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço, visto que a 
alteração do voo se deu por reestruturação da malha aérea, fato alheio à sua vontade. 
Quanto aos danos materiais, menciona que não pode ser condenada a ressarcir aos 
Recorridos valores gastos quando não estão, efetivamente, comprovados os prejuízos de 
ordem patrimonial decorrentes da conduta da Recorrente. Ainda, afirma inexistir danos 
morais a serem indenizados. Subsidiariamente, postula a redução do quantum  
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas às pp. 167/172, pugnando pelo não 
provimento do Recurso Inominado.

É o breve relatório. 

Inicialmente, cumpre salientar que, sendo as companhias aéreas concessionárias do 
serviço público (art. 22, XII, c, da CF/88), estão sujeitas à responsabilidade objetiva, 
conforme previsão do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Além disso, tendo em vista que a relação pautada entre a Recorrente e o passageiro 
é de prestação de serviço, incidentes, também, as disposições do Código de Defesa do 
Consumidor.

Nos termos do artigo 14, do CDC, “o fornecedor de serviços responde 
independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores”, 
bastando para isso a evidência de conduta, do resultado e relação de causalidade. 

No caso dos autos, os Recorridos contrataram o serviço de transporte aéreo, o qual 
não foi adequadamente prestado, tendo em vista o tratamento a eles dispensado por ocasião 
das diversas alterações do voo que os conduziria à cidade de Goiânia para participação de 
um evento no interior de Goiás, não disponibilizando a empresa aérea condições possíveis 
para solucionar ou amenizar os transtornos causados à agenda profissional dos Recorridos.

Muito embora justificada a alteração do voo por motivo de força maior, tal situação 
não exime a Recorrente de prestar a devida assistência a seus passageiros, nos termos do 
artigo 231, parágrafo único da Lei Federal nº 7.565/86 e artigo 741 do Código Civil.

Detendo ônus probatório, caberia à Recorrente comprovar que aos Recorridos foi 
prestada a devida assistência, entretanto, nenhuma prova produziu neste particular, focando 
sua defesa apenas na excludente de responsabilidade por motivo de força maior e 
inocorrência de danos materiais e morais.

A situação vivenciada pelos Recorridos, notadamente no que tange ao tratamento 
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dispensado por ocasião das alterações do voo, evidencia desrespeito aos direitos do 
consumidor e demais normas aplicáveis e, de outra banda, transcende o mero 
aborrecimento do dia a dia, merecendo ser indenizada.

Assim, configurado está o dano moral, ante a ofensa aos direitos da personalidade 
dos Recorridos, quais sejam, os transtornos causados pelas alterações do voo e consequente 
impontualidade no cumprimento das medidas cabíveis para atender às necessidades dos 
passageiros, além da prestação de serviço falho, que não forneceu a segurança esperada 
pelo consumidor, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.
 

Assim, no tocante ao quantum indenizatório, tenho que o valor fixado na sentença 
de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos 
Recorridos, encontra-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de 
forma que não enseja o enriquecimento sem causa dos ofendidos, mas que surte os 
esperados efeitos pedagógicos no ofensor, razão pela qual o mantenho.

De igual sorte, devidamente evidenciado no corpo probatório dos autos o prejuízo 
inesperado arcado pelos Recorridos, mantenho o ressarcimento de forma dobrada referente 
aos danos materiais no importe de R$ 6.584,16 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais 
e dezesseis centavos), corrigidos monetariamente a partir do efetivo ajuizamento, com 
incidência de juros legais a partir da citação.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a 
sentença por seus próprios fundamentos.
 

Custas pagas. Condeno a Recorrente em honorários advocatícios, estes no importe 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 
2º, do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 
0605756-96.2015.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Estado do Acre, ÉLCIO SABO MENDES JÚNIOR (relator), JOSÉ 
AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA (membro) e FERNANDO NÓBREGA DA 
SILVA (membro), em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do 
relator. Votação unânime.

Rio Branco, 15/12/2016.

Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Relator
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