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Classe :  Recurso Inominado
Processo  n.º 0600818-24.2016.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Recorrente : Felipe da Silva Santos 
Advogado : SIMAO FERREIRA DOS SANTOS (OAB: 2428E/AC) 
Recorrido : Vrg Linhas Aéreas S/A 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) 
Advogada : Fernanda Ribeiro Branco (OAB: 126162/RJ) 
Advogado : Karlynete de Souza (OAB: 3797/AC)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇAO DE VOO POR MOTIVO DE FORÇA 
MAIOR. TRATAMENTO INADEQUADO AO PASSAGEIRO. OFENSA AS 
NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO 
CONTRÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.  
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Felipe da Silva Santos ajuizou reclamação cível em desfavor de VRG Linhas Aéreas 
S/A requerendo indenização por danos morais no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil 
reais). Conta o Autor que teve frustrado o embarque no voo destinado à Manaus que 
ocorreria no dia 21 de dezembro de 2015, cuja informação de alteração de voo se deu com 
vinte dias de antecedência, tendo optado, dentre as alternativas dadas pela empresa aérea, a 
de embarcar no dia 18 de dezembro de 2015, três dias antes da programação feita em 
família com seis meses de antecedência.

2. Em constestação, fls. 92/101, a Ré refutou os fatos dizendo que a alteração do voo 
contratado se deu em virtude de reestruturação da malha aérea, todavia, comunicou ao 
autor previamente, através de e-mail, não havendo falar em ocorrência de dano moral, a seu 
ver. Pugnou, por fim, pela improcedência do pedido.

3. Em seu depoimento pessoal, na audiência de conciliação, instrução e julgamento, fl. 143, 
o Autor afirmou: (...) que a ré sugeriu que o voo fosse para o dia 22 de dezembro de 2015 
que não foi aceito pelo autor porque ia perder as festividades que estavam programadas e 
por isso a ré ofereceu  dia 18 de dezembro de 2015 para o autor embarcar o que foi aceito 
pelo mesmo. Que não teve prejuízo de hospedagem com esse adiantamento porque foi para 
a casa de parentes, que gastou somente com alimentação. Que o dano moral que sofreu foi 
os três dias a mais que teve que ficar em Manaus que teve que reprogramar a viagem.

4. Em seguida, sobreveio sentença de mérito, julgando improcedente a pretensão autoral 
por entender inexistente ato ilícito praticado pela ré.

5. Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso a fim de ver reformada a sentença 
para ser julgado procedente o seu pleito inicial. Para tanto, afirmou que a alteração de voo 
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se deu em razão de excesso de venda de passagens e que não recebera assistência alguma 
por parte da empresa recorrida, que cometeu abusos e ofereceu serviços falhos, trazendo 
danos a viagem programada por ele, Recorrente, e sua familia, viagem esta idealizada com 
mais de seis meses de antecedência.

6. As contrarrazões recursais foram apresentadas nas fls. 156/166, pugnando pela 
manutenção da sentença objurgada.

7. É o sucinto relatório. 

8. Preenchidos os requisitos, conheço do recurso.

9. São incontroversos a relação jurídica entre as partes, o cancelamento dos voos que foram 
originalmente contratados pelo autor, a acomodação em voo para o mesmo destino, mas em 
três dias anteriores ao programado para a ida e consequente aumento na duração do 
percurso de viagem programada há seis meses pelo consumidor e sua família. 

10. A controvérsia  consiste na configuração ou não do alegado dano moral.

11. Pois bem. Para que se configure o dano moral, a ofensa a um dos direitos da 
personalidade, abrangendo nesse conceito a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem e o 
bom nome, deve ser tal que extrapole o que ordinariamente se espera das relações 
comerciais.

12. Quanto ao tema, Sérgio Cavalieri ensina:

[...] só se deve reputar como dano moral "a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além 

de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Programa 

de responsabilidade civil, 2. Ed., São Paulo, Malheiros Ed., p. 78) [...] (in Direito 

Civil: direito das obrigações, parte especial, volume 6, tomo II, responsabilidade 

civil, São Paulo: Saraiva, 2001 - Coleção Sinopses Jurídicas, p. 83/84).

13. No caso dos autos, o Recorrido contratou o serviço de transporte aéreo, o qual não foi 

adequadamente prestado, tendo em vista o tratamento a ele dispensado por ocasião da 

alteração do voo vinte dias anteriores ao embarque, não disponibilizando a empresa aérea 

de condições possíveis para solucionar ou amenizar a frustração das festividades, em 

família, antecipadamente programada. 
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14. Muito embora justificada a impossibilidade de embarque naquele 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.

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

16. A situação vivenciada pelo Recorrido e sua família, notadamente no que tange ao 
tratamento dispensado por ocasião do cancelamento do voo evidencia desrespeito aos 
direitos do consumidor e demais normas aplicáveis e por outra, transcende o mero 
aborrecimento do dia a dia sendo alçado ao patamar de dano moral indenizável.

17. Assim, configurado está o dano moral, ante a ofensa aos direitos da personalidade do 
Autor, quais sejam, o sossego, os transtornos causados pelo cancelamento do voo e 
consequente antecipação da viagem para não frustrar inteiramente a programação em 
família, bem como, pela prestação de serviço falho, o qual não forneceu a segurança 
esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.
 
18. Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, tenho que o valor fixado de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) se adequar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma 
que não enseje o enriquecimento sem causa do ofendido, mas eu surta os esperados efeitos 
pedagógicos no ofensor. 

19. Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para reformar a 
sentença e julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório, cujo valor estipulo no 
importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

20. Sem sucumbência, ante o resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 
0600818-24.2016.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da juíza SHIRLEI DE OLIVEIRA 
HAGE MENEZES, Relatora e da composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA 
FONTES DA SILVA e ZENICE MOTA CARDOZO, em conhecer e dar parcial 
provimento ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Votação unânime.

Rio Branco-AC, 18/05/2017.

Juíza de Direito Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Relatora
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