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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação nº 0388804-22.2010.8.26.0000, da Comarca de 
Ribeirão Preto, em que são apelantes VRG LÍNHAS AÉREAS 
S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, são apelados 
CORY INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e VANESSA 
JULIANA FRANCO.

ACORDAM, em 17ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SOUZA LOPES (Presidente) e LUIZ SABBATO.

São Paulo, 13 de março de 2013. 

Paulo Pastore Filho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 12092
APEL.Nº: 0388804-22.2010.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.  : VRG LINHAS AEREAS S/A E GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A
APDO.  : CORY INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E 

OUTRO

ILEGITIMIDADE PASSIVA  “Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes” - Inocorrência  Circunstância em que o 
bilhete aéreo menciona a requerida como fornecedora do 
serviço  Eventual alteração na composição da Companhia 
Aérea que não afeta a autora  Observância de que o grupo 
econômico “Gol” responderá na fase de execução, qualquer 
que seja sua denominação social  Preliminar afastada.

INDENIZAÇÃO  Danos morais e materiais  
Cancelamento/atraso de voo superior a 15 horas  
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor  Ausência 
de assistência material e de informações - Prestação de 
serviço defeituoso pela companhia aérea  Dever da 
fornecedora ressarcir os danos materiais e morais - Dano 
moral in re ipsa  Valor arbitrado proporcional ao fato  
Sentença condenatória mantida - Recurso não provido.

Acresça-se ao relatório da r. sentença 

proferida a fls. 92/96 que foi julgada procedente a ação 

indenizatória proposta pelas autoras, para condenar a ré 

ao pagamento de indenização por danos materiais, em 

valor correspondente à R$ 470,00, e por danos morais o 

equivalente à R$ 4.700,00. 

A ré apelou alegando, em preliminar, que é 

parte passiva ilegítima para figurar no polo passivo da 

ação (Gol Linhas Aéreas Inteligentes), na medida em que 

é apenas holding controladora da “GOL”, não possuindo 

responsabilidade por qualquer operação direta de 

transporte aéreo.

No mérito, afirma que aquele que viaja a 

negócio não pode ser considerado destinatário final e, 
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portanto, consumidor, de forma que não se aplica as 

vantagens do CDC ao caso.

Esclarece que o atraso do voo teve, na verdade, 

como exclusiva causa, a incidência de evento inevitável, 

excludente de responsabilidade civil, qual seja: a 

deflagração de congestionamento de grandes proporções na 

malha aeroviária nacional, decorrentes do acidente com o 

voo 3054 da empresa TAM, dos problemas aeroportuários 

oriundos do fechamento de pistas no aeródromo de 

Congonhas, bem como das condições climáticas 

desfavoráveis.

Contesta a existência de danos morais e reputa 

excessivo o quantum arbitrado pelo MM. Juiz da causa a 

este título, requerendo, caso seja mantida a condenação, 

a sua redução.

O recurso foi regularmente processado.

Não houve contrariedade.

É o relatório.

Primeiramente, rejeita-se a preliminar arguida.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

ré “Gol Linhas Aéreas Inteligentes”, pois não é 

relevante que se trate de holding controladora da “VRG 

Linhas Aéreas S/A”, já que se cuidam de empresas do 

mesmo grupo econômico.

Conforme bem dispôs o MM. Juiz da causa: “O 

bilhete aéreo menciona a requerida como fornecedora do 

serviço. Eventual alteração em sua composição, por 

incorporação, fusão ou outro método de criação de nova 

empresa não afeta a autora. O grupo econômico Gol responderá 

na fase de execução, qualquer que seja sua denominação 

social”.

No mérito, a r. sentença deve ser confirmada.

Inicialmente, deve ser dito que, no caso em 
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tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

porquanto se trata de relação de consumo, inobstante 

seja a autora advogada, que se utilizava do transporte 

aéreo para fins de trabalho.

Considera-se consumidor do transporte aéreo 

todo aquele exposto às suas práticas comerciais, nos 

termos do artigo 29 e seguintes do Código de Defesa do 

Consumidor, independentemente de ser destinatário final 

ou não.

No caso em tela, pretendia a autora desembarcar 

no Rio de Janeiro, porém, foi levada ao aeroporto de 

Minas Gerais e, de lá, no dia seguinte, foi levada de 

volta à Campinas, não obtendo êxito em chegar ao destino 

contratado.

A autora reclama, por meio da presente ação, 

tanto do atraso do voo, como também da precariedade das 

informações prestadas, o que fez com que ficasse ilhada 

por 15 horas, desprovida de meios para cumprir sua 

obrigação profissional de advogada, tendo, ainda, que 

arcar com várias despesas inesperadas oriundas do 

atraso, tais como hotel e alimentação (fls. 14/18).

De outra banda, defende a ré a incidência de 

evento imprevisível e inevitável, consistente em 

acidente ocorrido no Aeroporto de São Paulo, além de 

alterações climáticas desfavoráveis, porém, nada fala 

acerca da inexistência de assistência aos passageiros 

que tiveram seus voos suspensos ou interrompidos.

Nesse sentido, os elementos probatórios 

existentes nos autos, somados à regra de inversão do 

ônus da prova e ausência de prova de inexistência de 

culpa por parte da ré ou a presença de qualquer 

excludente do dever de indenizar, apontam para a 
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existência de descumprimento contratual.

Insta salientar que a Companhia Aérea tem o 

dever de prestar assistência e informações aos 

passageiros, fornecendo-lhes alimentação e hospedagem 

quando ocorrerem atrasos por grande extensão de tempo.

Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Mencionado dispositivo não permite outra 

interpretação que não a de se responsabilizar o 

prestador de serviço pelos danos causados pelo defeito 

da prestação, independentemente de culpa.

Portanto, o acolhimento da pretensão relativa à 

composição dos danos materiais suportados pelas autoras, 

consistente na devolução da quantia paga pela passagem, 

acrescida do “quantum” despendido pela hospedagem e 

alimentação, era mesmo de rigor, conforme disposto na r. 

sentença.

De seu turno, a situação narrada nos autos é 

efetivamente causa de dano moral, diante do desconforto 

e dissabor ocasionados com a violação do contrato.

O prejuízo moral, portanto, está comprovado “in 

re ipsa”, com a consumação do defeito na prestação do 

serviço, ou seja, por força dos fatos verificados.

Na concepção moderna da teoria da reparação de 

danos morais, prevalece, de início, a orientação de que 

a responsabilização do agente se opera por força de 

simples violação. Com isso, verificado o evento danoso, 

surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez 

presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, 
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emergem duas consequências práticas de extraordinária 

repercussão em favor do lesado: “uma, é a dispensa da 

análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade 

de prova do prejuízo em concreto” (BITTAR, Carlos Alberto. 

Reparação Civil por Danos Morais. São Paulo: RT, 1993, 

p. 202).

Por sua vez, o valor arbitrado em R$ 4.700,00 

pelo dano moral afigura-se proporcional ao evento, 

concede lenitivo à autora e bem sanciona a ré. 

Nestas condições, conclui-se que a r. sentença 

deu exato deslinde à demanda.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAULO PASTORE FILHO

Relator
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