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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001171-85.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante V R G 
LINHAS AEREAS S/A (INCORPORADORA DE GOL TRANSPORTES 
AEREOS LTDA ), é apelado FERNANDO HENRIQUE QUEIROZ DA MOTA 
TIRIBELLI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).

ACORDAM, em 20ª 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 LUIS 
CARLOS DE BARROS (Presidente), REBELLO PINHO E ROBERTO MAIA.

São Paulo, 7 de novembro de 2016.

LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1001171-85.2015.8.26.0248
Apelante: V R G Linhas Aereas S/A (Incorporadora de Gol Transportes 
Aereos Ltda ) 
Apelado: Fernando Henrique Queiroz da Mota Tiribelli
Comarca: Indaiatuba
Voto nº 35679

Ementa: Responsabilidade Civil. Danos morais. Queda 
de apoio de braço defeituoso sobre a cabeça do autor. 
Legitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas Inteligentes 
S/A. Contexto dos autos que permite o reconhecimento 
do abalo moral. Valor da indenização mantido. Juros de 
mora devem incidir a contar da citação. Recurso 
improvido. 

Na r. sentença, cujo relatório ora se adota, o 

pedido deduzido no bojo de ação de indenização foi julgado 

procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 

a título de indenização por danos morais (fls. 37/42). Apela a 

vencida procurando alterar o resultado do julgamento. O 

recurso foi processado com as formalidades legais.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo 

improvimento do recurso (fls. 156/164).

É o relatório.

Em seu apelo, a ré alegou que a parte apelada 

sustentou ter comprado passagens aéreas com destino a 

Campinas, e que ao adentrar na aeronave, os pais do recorrido 

teriam notado um aparente defeito no apoio existente entre as 
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poltronas 26A e 26B, e teriam pleiteado a alteração dos 

assentos, o que não foi possível devido à lotação do voo. 

Afirmaram que, quando a aeronave já estava "estacionada", o 

referido apoio teria "despencado" e atingido a testa do apelado 

infante, causando-lhe danos. Ainda, asseveraram que, somente 

após buscarem um posto de informações da companhia aérea, 

teriam sido encaminhados a um posto médico para 

atendimento.

Inicialmente, a recorrente sustentou ser parte 

ilegítima, pois é apenas a holding controladora do "Grupo 

Gol", não possuindo sequer funcionários, não sendo 

responsável efetiva pelo transporte aéreo. 

Quanto ao mérito, a recorrente afirmou que, 

embora tenha sido declarada sua revelia, o autor não teria 

comprovado os fatos que constituem seu direito, não havendo 

que se reconhecer, automaticamente, a procedência da 

pretensão inicial. Não haveria prova da prática de ato ilegal, 

pois os únicos documentos apresentados são um receituário do 

medicamento "tylenol" e uma troca de e-mails.

Entende que deveria ter sido apresentado ao 

menos um laudo médico, ou ter sido realizada perícia para 

comprovar os supostos danos ao apelado. Ademais, sustenta 
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que prestou a assistência ao menor, quando o mesmo ainda 

estava embarcado na aeronave e também quando do 

desembarque do mesmo, consoante narrativa da própria petição 

inicial, às fls. 03/04.

Outrossim, o fato narrado configuraria mero 

dissabor. Porém, se não for este o entendimento adotado, 

postula a redução do valor da indenização, para que haja 

proporcionalidade com o dano supostamente sofrido e em 

atenção à condição social do recorrido, sob pena de restar 

caracterizado o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ademais, pede que os juros de mora incidam 

apenas a partir da data da publicação da sentença.

Pois bem.

O autor Fernando Henrique Queiroz da Mota 

Tiribelli, representado por sua genitora, ajuizou a presente ação 

em face de VRG Linhas Aéreas S/A (GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A), alegou na exordial que, no dia 26/11/2014, 

ao retornar de viagem de Salvador/BA, após fazer conexão no 

Rio de Janeiro, ingressou com seus pais no voo G3 1136 com 

destino a Campinas/SP. 

Foi relatado que o requerente, à época, 

contava com sete meses de idade. Consignou-se que, logo ao 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1001171-85.2015.8.26.0248 -Voto nº 5

ingressar na aeronave, os pais do requerente notaram "haver 

um aparente defeito no apoio de braço existente entre as 

poltronas 26A e 26B, tendo em vista que não atingia seu ponto 

máximo de elevação, nem tampouco travava ao chegar no 

limite de elevação disponível. Ao perceberem tal defeito e, 

ainda considerando o desconforto e até mesmo o aparente risco 

à segurança que aquilo representava, antes de iniciar o 

processo de decolagem, os pais do Autor questionaram um 

comissário de bordo sobre aquele defeito e solicitaram que, se 

o caso, fosse providenciada a troca de assentos dos genitores 

do Autor, considerando que este viajava no colo e não em 

poltrona individual. No entanto, a informação prestada foi de 

que, em razão do vôo estar lotado, não havia assentos 

disponíveis para troca, por isso, deveriam permanecer nos 

assentos previamente determinados e, quanto ao defeito da 

poltrona, seria verificado posteriormente pela equipe 

responsável. (...) Apesar do enorme desconforto proporcionado 

pela elevação parcial do apoio de braço entre as poltronas 26A 

e 26B, onde estavam sentados, os genitores do Autor 

mantiveram o apoio sustentado pelas costas, impedindo uma 

possível queda e, consequentemente um possível acidente, já 

que o apoio de braço tem um peso considerável que poderia ser 

aumentado em uma eventual queda livre, de acordo, inclusive, 
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com as leis da física. (...) Com a aeronave já estacionada e com 

o procedimento de desembarque iniciado aconteceu aquilo que 

os pais do Autor temiam e fizeram de tudo para evitar, num 

súbito gesto, o apoio de braço despencou em queda livre e 

atingiu a cabeça, na região da testa do Autor, que dormia sobre 

o colo de seus pais o que, além do enorme susto, lhe causou 

uma lesão imediata, tendo em vista que o peso do apoio 

adicionado à velocidade da queda" (fls. 02/03).

Argumentou que, após o ocorrido, o pai do 

autor imediatamente requereu assistência da tripulação, sendo 

que apenas após alguns minutos surgiu o comandante do avião, 

que prestou auxílio solicitando gelo para conter o inchaço que 

surgiu na testa do requerente. Ainda, constou a inicial que, por 

orientação do comandante, os pais do autor procuraram a 

equipe da requerida para prestação da assistência necessária em 

terra.

Ocorreu que, em razão do horário  quase 

01:00h da manha  ninguém da GOL foi localizado. Os 

genitores do requerente buscaram auxilio no balcão de 

informações, e oram encaminhados ao Posto Médico do 

Aeroporto, onde firam atendidos pelo médico plantonista e sua 

equipe.

"Devidamente atendido e examinado, pelo 
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médico, Dr. Ricardo, foi dito que apesar na notória lesão, 

aparentemente, do ponto de vista neurológico, estava tudo 

normal, mas que deveriam os pais observarem qualquer 

alteração no aspecto e no comportamento do Autor e, além 

disso prescreveu um medicamento para conter a dor e controlar 

o inchaço, conforme receituário anexo" (fls. 04).

Ainda, durante a confecção da ficha de 

atendimento, apareceu uma pessoa que se identificou como 

funcionário da requerida. Porém, tal pessoa em nada teria 

auxiliado, pois o mesmo se identificou como funcionário recém 

contratado, sem experiência para conduzir o caso "e tomar 

outras medidas que se faziam necessárias" (fls. 04).

Assim, os pais do autor foram para casa, e 

"Passadas as incontáveis horas de observação, graças a Deus 

nenhuma reação ou alteração ocorreu no Autor, o que ficou foi 

apenas a indignação de seus genitores em razão do descaso, da 

irresponsabilidade, do desprezo pelo ser humano que essa 

companhia demonstrou, razão pela qual, passado aquele 

momento de desespero e de agonia, resolveram os genitores do 

Autor tomar as necessárias medidas para evitar futuras e 

lamentáveis repetições do que lhes ocorreu" (fls. 05).

Os pais do requerente fizeram uma 
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reclamação perante o site da requerida, conforme protocolo nº 

1412030969462, "conforme cópia da conversa anexa, com a 

atendente da Requerida, a qual apenas respondeu de forma 

mecânica e automática aos fato narrados pelo genitor do Autor" 

(fls. 05).

Dito isso, não há falar-se em ilegitimidade 

passiva da recorrente Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. A 

relação jurídica envolvendo as partes é de consumo, sujeita à 

disciplina do Código de Defesa do Consumidor, de modo que 

todas as empresas do mesmo grupo econômico respondem de 

forma solidária por eventuais falhas na prestação dos serviços. 

Ademais, a recorrente se identifica como holding controladora 

do "grupo GOL", e as passagens aéreas foram adquiridas, aos 

olhos do consumidor, da companhia aérea denominada GOL, 

não subsistindo, portanto, a preliminar de ilegitimidade 

passiva.

No tocante à dinâmica dos fatos, não há 

qualquer controvérsia entre as partes, seja em razão da revelia 

da requerida, seja diante do teor do presente recurso de 

apelação.

Assim, tem-se que, após o pouso da aeronave, 

o apoio de braço que tinha apresentado problema atingiu a testa 
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do requerente, que dormia sobre o colo de seus pais, fato que 

lhe causou uma "lesão imediata" (fls. 03).

Impende destacar que a presente ação é 

movida pelo menor, representado por sua genitora, de modo 

que os danos morais a serem reparados referem-se ao próprio 

infante, e não às angústias e temores sofridos por seus pais em 

razão do ocorrido. 

Observe-se que o autor afirmou na exordial 

que o autor foi levado ao médico do aeroporto, e o mesmo 

salientou que “apesar da notória lesão, aparentemente, do 

ponto de vista neurológico, estava tudo normal”.

Em face da revelia da requerida, não há como 

deixar de presumir como verdadeiro o fato afirmado na petição 

inicial, segundo o qual o médico do aeroporto constatou no 

autor uma “notória lesão”.

Em tais circunstâncias, e considerando que o 

autor tinha apenas sete meses de idade, e tendo sido vitima de 

pancada na cabeça, durante o transporte realizado pela 

requerida, tem-se como configurado mesmo o dano de natureza 

moral, devendo ser mantido o arbitramento da indenização de 

R$ 20.000,00, fixado em primeiro grau de jurisdição.

Por fim, os juros de mora foram corretamente 
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fixados a contar da citação (artigo 219 do CPC), nada havendo 

que se modificar.

Luis Carlos de Barros
Desembargador
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