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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1010360-80.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSIENE 
BISPO DOS SANTOS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/S.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.

São Paulo, 5 de agosto de 2015.

Jacob Valente
Relator

Assinatura Eletrônica
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SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº: 1010360-80.2014.8.26.0003

Apelante: ROSIENE BISPO DOS SANTOS

Apelado:  GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

COMARCA:  SÃO PAULO

VOTO Nº 21458

*APELAÇÃO CIVEL  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAL E MORAL  TRANSPORTE AÉREO 
CERCEAMENTO DE DEFESA  Inocorrência - Ao juiz é 

facultada a formação do seu livre convencimento  Magistrado que 
já possuía elementos suficientes à sua convicção.
LEGITIMIDADE PASSIVA - Empresa Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes S/A que participa do mesmo grupo econômico, 
devendo desse modo ser mantida na ação já que responde de forma 
solidária.
ATRASO DO PASSAGEIRO PARA EMBARGUE  
APRESENTAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO CHECK IN 
 CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR  AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR - Ainda que seja objetiva a 
responsabilidade da companhia aérea, no caso em concreto restou 
comprovada a excludente de responsabilidade  Demonstrado que 
a autora (passageira) não observou as regras impostas pela 
companhia aérea quanto à antecedência mínima de apresentação 
para embarque, não há como responsabilizar a empresa aérea pelos 
transtornos alegados, que em verdade se deram por sua culpa 
exclusiva - Sucumbência mantida - Apelo parcialmente provido.*

1) Trata-se de recurso de apelação tirado da 

r. sentença de fls. 182/184, complementada pela decisão de 

fls. 202 que nos autos da Ação de indenização por danos 

materiais e morais, ajuizada por Rosiene Bispo dos Santos, o 

juiz sentenciante julgou improcedente o pleito vestibular e 

condenou a autora no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor 

atualizado atribuído à causa. 

Inconformada, apela a autora aduzindo em 
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síntese: (1) que restou incontroverso: a) o despacho da bagagem 

da apelante e sua filha em nome do filho Caique; b) a informação 

incongruente da atendente da apelada para aquisição de outras 

passagens; c) alteração do voo, modificação do código 

identificador, o que impossibilitou o check in prévio nos 

terminais de autoatendimento; (2) que as bagagens já haviam sido 

despachadas não havendo óbice ao seu embarque e de sua filha; (3) 

que o voo estava programado para as 13h40, porém as malas foram 

despachadas às 13h13; (4) que resta evidente a má prestação do 

serviço e o dever de indenizar os danos morais decorrentes da 

angústia, descaso e falta de informação além dos danos matérias 

decorrente do desembolso de nova passagem; (5) que para comprovar 

o direito necessário a instrução processual; (6) que todos os 

documentos comprovam que os produtos são comercializados em nome 

da empresa GOL nunca da VRG; (7) que o fato de a apelada ser a 

empresa controladora do grupo não exclui sua responsabilidade 

pelos danos causados a terceiro; (8) que a responsabilidade da 

controladora é direta; (9) que ainda que não existisse previsão 

legal determinando a responsabilidade da empresa apelada, a teoria 

da aparência suprimiria tal omissão, posto que todos os bilhetes 

foram emitidos em nome de Gol Linhas Aéreas Inteligentes; (10) que 

a juíza sequer justificou a determinação de retificação do polo 

passivo; (11) que houve cerceamento de defesa face ao julgamento 

antecipado da lide; (12) que imprescindível a dilação probatória; 

(13) que era necessária a produção de prova oral, já que 

controversa a existência ou não de tempo hábil a realização de 

check in; (14) que a sentença deve ser anulada para oportunizar a 

produção de provas e designação de audiência de conciliação; (15) 

que aplica-se ao caso o CDC e, portanto, impõe-se a 

responsabilização do fornecedor de forma objetiva; (16) que o nexo 

de causalidade restou devidamente comprovado na fase de 

conhecimento; (17) que a lesão sofrida está longe do 'mero 

aborrecimento'; (18) que não há dúvidas de que a apelante teve de 

suportar abalo psíquico devido à conduta da apelada, configurando 

o dever de indenizar; (19) que fora tratada com descaso sendo 

inclusive impedida de fazer o check in; (20) que a declaração 
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emitida pela apelada de não reembolso viola o ordenamento jurídico 

e constituí ato ilícito a ser informado à Anac; (21) que no caso o 

dano moral é in re ipsa; (22) que no caso em questão houve o 

preenchimento dos requisitos ensejadores a indenização já que 

houve recusa do check in, por descaso e falha na prestação do 

serviço e custo com a aquisição de novas passagens; (23) que o 

dano material tem caráter patrimonial; (24) que o artigo 20 do CDC  

determina a restituição imediata da quantia paga; (25) que se faz 

necessária a inversão do ônus da prova; (26) que é inaceitável a 

condenação na verba honorária; (27) que o valor fixado é 

exorbitante e fere os princípios da razoabilidade. Colaciona 

jurisprudência e requer a reforma da r. sentença.  

Recurso formalmente em ordem, devidamente 

processado, preparado às fls. 247 e, apresentada resposta às 

fls. 235/245.

Realizada intimação nos termos da Resolução n. 

549/2011 (fls. 171), sem insurgência (fls. 250/251). 

É o relatório do necessário.

2) Compulsando-se os autos constata-se que se 

trata de Ação de Indenização ajuizada pela recorrente, 

visando indenização por danos materiais no valor de R$ 

2.280,45 e por danos morais a no valor de R$ 10.000,00, 

decorrente de alegada falha na prestação dos serviços (fls. 

01/61).

Apresentada contestação (fls. 76/157); réplica 

(fls. 163/181); sobrevindo sentença de improcedência, da qual 

se insurge a autora.

Pois bem.

Pretende a autora a condenação da empresa ré 

ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em 

decorrência da perda de voo de São Paulo para Campo Grande.
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Para tanto alega que adquiriu junto a empresa 

CVC Serviços de Agências e Viagens Ltda. um pacote para ela e 

outras quatro pessoas, com destino a Bonito, pelo período de 

5 (cinco) dias, com  data de saída prevista para 30/04/2014 e 

retorno para 04/05/2014.

Aduz que na data de embarque tentou realizar o 

'check in' online não obtendo êxito, haja vista a informação 

de que o 'número do localizador não estava compatível com o 

voo', que solicitou a Sra. Thais e todos os demais 

passageiros se dirigissem ao balcão para realizar o 'check 

in' e despachar as bagagens.

Alega que a Sra. Thaís também tentou fazer o 

'check in' pelo autoatendimento no saguão, mas obteve a mesma 

informação e, que ao se dirigir ao balcão de atendimento da 

empresa ré foi informada que o voo havia sido alterado, o que 

acarretou a alteração do localizador e impediu o 'check in'.

A ré despachou todas as malas em nome de 

Caíque e fez o 'check in' dos três passageiros, deixando de 

fazer o seu e de sua filha ao argumento de que voo já havia 

sido encerrado.

Entende a autora que o decisum deve ser 

anulado porque o magistrado julgou o feito antecipadamente 

sem abertura de fase probatória o que entende ser 

imprescindível para esclarecimento dos fatos.

Em que pese o inconformismo da recorrente, não 

há cerceamento de defesa uma vez que a prova oral era de fato 

despicienda no presente caso. 

Ademais, pelo princípio da persuasão e nos 

temos do artigo 130 do Código de Processo Civil, cabe ao 

juiz, destinatário da prova, verificar a necessidade ou não 

da realização da prova requerida. Reputando-a desnecessária, 
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haverá de proceder ao julgamento antecipado da lide, não 

havendo, na hipótese, que se falar em cerceamento de defesa 

pelo indeferimento da prova.

Nesse sentido: “Sendo o juiz destinatário da 

prova, somente ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua 

realização. (RT305/121)”.1

No caso dos autos tendo o magistrado singular 

entendido que os documentos e elementos constantes dos autos 

bastavam à formação do seu convencimento, não há falar em 

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois possível 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, 

inciso I do CPC.

Desta feita, afasta-se a preliminar de 

cerceamento de defesa.

No tocante a alegada alteração do polo passivo 

da demanda, denota-se da defesa apresentada (fls. 77) que a 

ré alega ser a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A apenas a 

holding controladora do 'Grupo Gol', não possuindo, desse 

modo, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre que sendo a ré controladora do grupo 

econômico responde sim de forma solidaria.

Ademais, segundo a Teoria do Grupo Econômico 

como Empregador único traduz-se no poder exigir de qualquer 

uma das empresas do conglomerado a prestação de serviços do 

empregado e, por sua vez, responder pelas obrigações 

contratuais - art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do 

Trabalho.

Desse modo, a ré Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S.A. deve ser mantida no polo passivo desta 

1 Código de Processo Civil  Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa: com a 
colaboração de Luis Guilherme Aidair Bonsioli.  40 ª ed.  São Paulo: Saraiva, 
2008, p269.
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ação.

No mérito, a relação contratual estabelecida 

entre as partes é fato incontroverso, do mesmo modo que ao 

caso concerto se aplicam as disposições do Código de Defesa 

do Consumidor.  

E, de se salientar que a responsabilidade do 

prestador de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do 

CDC, devendo responder pela reparação dos danos que causar 

aos usuários por defeitos decorrentes dos serviços que lhe 

prestar, independentemente de culpa.

Contudo, em que pese ser a responsabilidade 

objetiva, há excludentes desta, especificamente no § 3º do 

art. 14 do CDC.

No caso dos autos, a inicial narra (fls. 03) 

'... que o voo estava marcado para às 13h40min, e a companhia Ré 

despachou todas as malas em nome do mesmo passageiro Caíque às 

13h13min da tarde, conforme comprova as etiquetas (doc. anexo), em 

seguida efetuou o 'check in' dos demais passageiros (Caíque, Thaís 

e Carlos), todavia deixou de fazer o 'check in' da Autora e sua 

filha Nicole, conforme protocolo em anexo, logo impedidas de 

embarcar, sob a justificativa de que voo já havia encerrado”.

Observa-se dos documentos de fls. 47 e 51 

colacionados pela própria autora que do pedido de reembolso 

para a empresa consta a informação: “... os acompanhantes 

estavam com os documentos, somente permitiram o embarque das 

malas, a Sra. Thais e Caíque que eram acompanhantes explicaram ao 

atendente que estavam chegando o aeroporto, devido ter que pegar a 

Nicole na escola e ao trânsito intenso, que poderiam adiantar o 

check in para não ocasionar problema no embarque. Chegaram as 

13h10min no aeroporto, porém não permitiram a entrada no voo”.  

Desse modo, restou evidenciado pela própria 

narrativa e pelos documentos apresentados junto a prefacial 
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que foi a própria autora quem deu causa a situação narrada, 

eis que embora ciente de que o voo sairia às 13h40min, 

somente chegou ao aeroporto às 13h10min.

Ora, é de notório saber e, informado tanto no 

site empresa aérea, como no da INFRAERO (fls. 81) que em se 

tratando de voo doméstico a apresentação do passageiro para o 

'check in' deve se dar com 1 hora de antecedência.

Assim, se voo estava previsto para 13h40min, 

deveriam todos os passageiros, inclusive a apelante e sua 

filha, terem chegado ao aeroporto às 12h40min para realizar o 

'check in'.

Tendo comparecido ao aeroporto às 13h10min, 

resta evidente que estava atrasada, portanto, justificável a 

recusa da empresa em providenciar o embargue.

Desse modo, como já reconhecido pelo 

magistrado de piso, o transtorno vivenciado pela ora apelante 

deu-se por sua culpa exclusiva, ao não atender a exigência de 

apresentação com 1 hora de antecedência ao horário do voo.

Pelos motivos expostos, restou configurada a 

excludente de 'culpa exclusiva da vítima', na medida em que a 

própria apelante não observou as regras da aviação. 

Portanto, não restando caracterizada a conduta 

lesiva da empresa apelada para a consecução dos fatos 

noticiados na peça inaugural, não há que se falar em 

condenação dela a indenizar a apelante por danos materiais ou 

morais. 

Finalmente, face ao decaimento mínimo mantém 

íntegra a fixação dos ônus da sucumbência.

Desse modo, reforma-se a sentença, apenas para 

manter no polo passivo a empresa Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A.
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3. Destarte, dá-se parcial provimento ao 

recurso.

JACOB VALENTE

Relator
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