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Recurso Inominado n.º 0605443-04.2016.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Maria Rosinete dos Reis Silva
Recorrente : Vrg Linhas Aéreas S/A 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogada : Fernanda Ribeiro Branco (OAB: 126162/RJ) 
Recorrida : Susie Elizabeth Teixeira Lamas 
Advogada : Laura Cristina Lopes De Sousa (OAB: 3279/AC) 
Advogado : Carlos Vinícius Lopes Lamas (OAB: 1658/AC)

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO AÉREO. MAU TEMPO QUE 
OCASIONOU ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. COMPANHIA AÉREA QUE 
FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO 
IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha 
na prestação do serviço - atraso em voo doméstico - causou dano moral ao recorrido.

2. No caso em exame, a própria Autora narrou na inicial que por volta das 2 horas da 
madrugada os passageiros foram informados que o voo sofreria atraso em sua partida 
devido à neblina que cobria o aeroporto. O voo somente partiu do aeroporto de Rio 
Branco 09 horas da manhã, utilizando-se de outra malha viária, com conexão na 
cidade de Manaus. Afirmou ainda que ao desembarcar nessa cidade a empresa 
disponibilizou o voucher de R$ 30,00 (trinta reais). 

3. Pelo que se observa não ficou demonstrado qualquer prejuízo que aqueles inerentes 
à situação. A empresa não deixou os passageiros à própria sorte, pois ofereceu 
assistência e alternativa razoáveis para a resolução do impasse ao embarca-los em 
aeronave com destino a cidade de Brasília por outra rota, ao invés de submetê-los a 
esperar o próximo voo da companhia que sai com destino aquela cidade somente uma 
vez ao dia, no período noturno. 

4. De certo que a mudança de rota causou maior atraso na chegada ao destino final da 
passageira. Contudo, dentre as medidas possíveis de serem tomadas, pareceu-me 
menos gravosa a efetivamente adotada pela companhia aérea. Portanto, não vislumbro 
nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana suscetível de 
reparação pecuniária.

5. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do 
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 
indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se 
para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque 
doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero 
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante 
para gerar dano moral.
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6. Diante da análise do caso concreto, forçoso concluir pela reforma da sentença para 
julgar improcedente a pretensão indenizatória.

7. Recurso conhecido e provido.

8. Sem condenação em sucumbência.

Rio Branco, 31 de agosto de 2017.

Juíza de Direito Maria Rosinete dos Reis Silva
Relatora
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