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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1021565-25.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante 
MILENA LEAL VIEGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VRG - LINHAS 
AÉREAS S/A (INCORPORADORA DE GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A).

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PAULO ROBERTO DE SANTANA (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS 
MARRONE E SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 27 de julho de 2016.

MARCOS GOZZO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1021565-25.2014.8.26.0224
Apelante: Milena Leal Viegas
Apelado: VRG Linhas Aéreas S/A
Juíza de 1º Grau: Dra. Juliana Koga Guimarães
Comarca: 4ª Vara Cível  Guarulhos

Voto nº 01544

Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Gol 
Linhas Aéreas Inteligentes S/A que deve ser mantida no 
polo passivo deste feito juntamente com a VRG Linhas 
Aéreas S/A. Solidariedade passiva. Empresas participantes 
do mesmo grupo econômico. Atraso do vôo devido a 
problemas climáticos não comprovados suficientemente. 
Excludente de responsabilidade. Força maior. Não 
configuração. Dano moral reconhecido e fixado em R$ 
2.000,00. Sentença reformada. 

Recurso provido.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais proposta por Milena Leal Viegas  em face de VRG Linhas Aéreas S/A, em 

que foi julgado improcedente o pedido. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 

148/154 e 160).

Inconformada, recorre a autora arguindo a 

impossibilidade de retificação do polo passivo, pretendendo a manutenção da Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes S/A e a inclusão da VRG Linhas Aéreas S/A, porquanto 

pertencentes ao mesmo grupo econômico, sendo responsáveis solidárias pela 
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prestação de serviços. Ademais, em que pesem as péssimas condições climáticas do 

dia anterior ao voo, o aeroporto de Guarulhos funcionou normalmente, não havendo 

que se falar em fortuito externo (fls. 163/172). 

Recurso recebido, processado e contrarrazoado (fls. 

175 e 178/193).

É o relatório, em acréscimo daquele constante da r. 

sentença recorrida (fls. 137/141).

Passo ao voto.

Narra a autora que comprou passagens aéreas da 

companhia requerida com destino à Curitiba. Todavia, foi surpreendida com o atraso 

do seu voo, tendo esperado 7 (sete) horas no saguão do aeroporto até obter a 

informação de cancelamento do voo por ausência de tripulação, gerando diversas 

consequências negativas, especialmente a frustração experimentada por sua filha 

Julia, de 5 anos, que ansiava ver o “Papai Noel”, na atração “Papai Noel e Pinguins 

Cantantes no Natal do Shopping Curitiba”. Diante de tais fatos, propôs a presente, 

pretendendo ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos com a situação.

A requerida, em sede de contestação, sustentou 

preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No 

mérito, negou sua responsabilidade quanto ao fatídico, visto que as condições 

climáticas na ocasião impediram o embarque imediato da autora e de sua família. 

Assim, em se tratando de caso fortuito ou de força maior, é de excluir sua 

responsabilidade civil. 

Sobreveio a sentença de mérito retificando o polo 

passivo da demanda e julgando improcedente o pedido inicial, contra o que se 

insurgiu a requerente.

Incontroversa é a relação de consumo estabelecida 

entre as partes, bem como a aquisição das passagens aéreas pela recorrente e o atraso 

do voo em razão da ausência de tripulação.

Assim, a discussão se restringe ao fato de a recorrida 
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ser ou não responsável pelo atraso e cancelamento do voo, em razão da falta de 

tripulação pelas chuvas fortes ocorridas no dia anterior em várias capitais do país.

Pois bem.

A apelante acostou aos autos reportagens de que, no 

dia 05/12/2013, ocorreram chuvas torrenciais na cidade de São Paulo, que 

implicaram atrasos e cancelamentos de diversos voos, sendo inclusive apontado o 

fechamento do aeroporto de Congonhas das 18:22 horas até às 18:34 horas para 

aterrisagens e 18:43 horas no que tange às decolagens (fls. 39/40).

Não há que se afastar, assim, a responsabilidade da 

apelante pela ocorrência do dano reclamado.

Primeiro porque, embora alegado evento que 

caracterizaria caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade do 

operador do voo pelo atraso no embarque, em tese, a afirmação da apelada veio 

desacompanhada de prova suficiente da efetiva configuração da ocorrência 

excepcional apontada.

Nesse particular deve ficar assentado que não basta, 

para demonstração de ocorrência de ato ou fato que configure aquela exceção de 

responsabilidade, a mera reprodução de relato jornalístico que, além de dizer 

respeito ao dia anterior do voo, notadamente em relação a horários e locais, não 

constitui elemento oficial de informação acerca de condições meteorológicas 

destinadas à orientação de profissionais da aeronáutica, que são passadas por meio 

de tábuas, cartas, mapas e previsões climatológicas, material ao qual a apelante 

certamente tem  e teve  acesso oficial por meio das autoridades aeronáuticas.

Segundo porque, em se cuidando de típica relação de 

consumo na espécie, as hipóteses de isenção de responsabilidade do fornecedor de 

serviços são limitadas àquelas previstas no Código Consumerista, cabendo a este a 

demonstração e comprovação indene de dúvida da materialidade do ato ou fato, sua 

origem, contemporaneidade e efetiva influência para o acontecimento danoso.

Não se pode perder de vista que, malgrado o 

fechamento do aeroporto de Congonhas por alguns minutos, o de Cumbica, onde 
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ocorreria o voo objeto destes autos, permaneceu funcionando normalmente.

Da obrigação de tal prova, que cabia à apelada 

produzir até mesmo nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC vigente, sem 

qualquer necessidade de emprego do que dispõe o inc. VIII do art. 6º do CDC, 

inegavelmente aplicável à hipótese dos autos, não se desincumbiu a recorrida.

Daí a inafastável responsabilidade da apelada pela 

reparação do dano configurado, como se vê do julgado abaixo transcrito:

“CONTRATO  Transporte aéreo  Aplicação do CDC  Atraso no voo  Fato 

incontroverso e demonstrado  Responsabilidade da empresa aérea reconhecida  

Força maior inexistente diante da ausência de provas a respeito das péssimas 

condições climáticas  Transtornos sofridos pelos autores  Indenização fixada em 

10 salários mínimos  Adequação  Recurso improvido”.

(Tribunal de Justiça-SP, Apelação nº 1024176-25.2015.8.26.0576, Relator(a): 

J..B. Franco de Godoi; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 23ª 

Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/12/2015).

Já no que se refere ao valor da indenização por danos 

morais, não se pode olvidar que a mens legis abarca, a um só tempo, a necessidade 

de se impor uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu 

patrimônio, bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a 

lhe atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, consigne-se o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  RESPONSABILIDADE CIVIL  
DANO MORAL  VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com 
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, 
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor 
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando 
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, 
provido REsp nº 550317/RJ, registro nº 2003/0113870-9 , 
2ª Turma  Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em 
07/12/2004,  DJe de 13/06/2005.
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No caso dos autos, o voo foi cancelado em decorrência 

do atraso, por falta de tripulação, mas reembolsado o valor das passagens à 

recorrente. Também pode se observar que o Presidente da companhia aérea pediu 

desculpas pelo transtorno (fls. 40), não sendo apontadas situações de grande 

humilhação ou vexame. 

Há que se considerar, na espécie, que a autora não 

comprovoua exasperação do abalo moral decorrente da “frustração” de sua filha por 

não presenciar o evento referido na inicial “Papai Noel e Pinguins Cantantes no 

Natal do Shopping Curitiba”, uma vez indemonstrada a ocorrência de tal 

apresentação.

Anote-se, ademais, que se frustração tivesse 

efetivamente ocorrido, esta teria atingido a menor, que não é parte nos autos.

Assim, em atenção aos critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, deve ser fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

danos morais, o qual será acrescido de correção monetária a contar desta decisão e 

juros de mora desde a citação.

 Quanto aos danos materiais, referentes aos gastos com 

carro alugado e hotel, não foram comprovados nos autos, mostrando-se indevidos.

Por fim, em relação ao polo passivo da ação, como a 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A é a holding controladora do 'Grupo Gol', deve 

responder de forma solidária, sendo de rigor consignar, ainda, que as duas empresas 

constam no bilhete aéreo adquirido (fls. 13).

Neste sentido:

“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 
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forma solidária. (...)” (Apelação nº 1010360-80.2014.8.26.0003, 
Relator(a): Jacob Valente; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 
12ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
05/08/2015; Data de registro: 05/08/2015).

De rigor, portanto, a reforma de decisão objurgada 

para manter “Gol Linhas Aéreas Inteligentes” juntamente com “VRG Linhas Aéreas 

S/A” no polo passivo do feito, condenando-as em indenização por danos morais, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual será acrescido de correção monetária a 

contar desta decisão e juros de mora desde a citação.

Sucumbentes ambas as partes, cada uma delas arcará 

com o pagamento de metade das custas e despesas do processo, bem como com os 

honorários de seus patronos.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, tal qual 

consta do acórdão.

MARCOS GOZZO
          Relator


		2016-08-05T11:55:28+0000
	Not specified




