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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1103131-09.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, é 
apelada/apelante ANA JÚLIA UCHOA CAMACHO (REPRESENTADO(A) POR SEU 
PAI).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso adesivo da autora e deram provimento ao recurso da ré. V.U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES 
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.

São Paulo, 16 de março de 2018.

Alberto Gosson
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Foro Central de São Paulo - 21ª Vara Cível
Processo n°: 1103131-09.2016.8.26.0100
Apelante: ANA JÚLIA UCHOA CAMACHO
Apelado: VRG LINHAS AÉREAS LTDA
Juiz Prolator da sentença: Glaucia Lacerda Mansutti

VOTO N.º 11.310

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. DESVIO E 
ATRASO DE VOO POR MOTIVOS METEOROLÓGICOS. 
ALEGAÇÃO DE FALTA DE AUXÍLIO MATERIAL. DIANTE 
DA AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA NECESSÁRIA 
PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, 
CDC), FICA MANTIDO O ÔNUS DA AUTORA EM PROVAR 
OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, 
CPC). A AUSÊNCIA DE PROVAS OU ELEMENTOS QUE 
COMPROVEM OS FATOS NARRADOS CONDUZEM À 
REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO DA RÉ PROVIDO.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Vistos,

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a 

sentença de págs. 148/152, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente 

procedente a ação indenizatória ajuizada por ANA JÚLIA UCHOA 

CAMACHO contra VRG LINHAS AÉREAS LTDA, para “condenar a ré ao 

pagamento, à parte autora, de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada  pelos índices 

previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça (CPC, 

art. 509) ou, enquanto não desenvolvido e colocado à disposição o referido programa, por 

aqueles constantes da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São  Paulo, da data 

desta sentença, tudo acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes 

desde (termo a quo) a citação (mora ex persona - CC, artigos 397, parágrafo único, e 405 

do CC, e CPC, artigo 240, caput) com capitalização simples, ou seja, incidem de forma 
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linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, 

caput).”

Inconformada, apela a ré (fls. 159/188) alegando, em 

síntese, a ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados e a 

consequente inexistência do dever de indenizar.

De outra banda apela adesivamente a autora (fls. 

225/230) requerendo a majoração do valor arbitrado a título de compensação 

por danos morais

Anota-se que os recursos são tempestivos e foram 

contrariados (fls. 214/223 e 233/243) e houve manifestação do Ministério 

Público (fls. 247/254 e 274/275).

É O RELATÓRIO.

Colhe-se dos autos que o voo da autora, ora apelada, 

operado pela empresa ré, com destino a Buenos Aires, teve de ser desviado 

para Montevidéu, e lá teve de aguardar por algumas horas, até que pudessem 

embarcar para o destino inicial. A autora alega, igualmente, que não lhe fora 

prestado o auxílio material adequado durante a espera.

Importante pontuar, que este Relator já conheceu e julgou 

processo sobre os mesmos fatos (1103101-71.2016.8.26.0100), no qual a mãe 

da ora autora pleiteou as mesmas indenizações aventadas nestes autos.
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Dessa forma, em se tratando de pedidos relacionados com 

os mesmos fatos, sem qualquer distinção relacionada às partes, a conclusão de 

ambos os processos deve ser a mesma.

Restou claro que os incontroversos desvio e atraso do voo 

se deram em virtude de condições meteorológicas adversas no destino.

Sendo assim, não há como imputar à ré a 

responsabilidade pelo atraso no voo, uma vez que o mesmo se deu em virtude 

de fortuito externo, o qual constitui excludente de responsabilidade, ainda que 

objetiva.

Desse modo, resta a análise sobre o auxílio prestado 

durante o tempo de espera. A autora alegou que “Passadas duas horas, após muitos 

questionamentos à tripulação, já que muitos passageiros estavam se sentindo mal, pois a 

eles não fora servido qualquer tipo de bebida ou alimentação e o sistema de ar 

condicionado da aeronave foi desligado no momento do pouso, o piloto decidiu pelo 

cancelamento do voo, com o desembarque de todos.”. Afirmou ainda que “Os 

passageiros então foram largados no meio da madrugada numa sala improvisada de cerca 

de 50m² para supostamente aguardarem novas informações, local onde permaneceu das 

3:00 até às 14:00 do dia seguinte, sendo que não foi em nenhum momento procurado por 

qualquer integrante da empresa Ré para que lhe fosse oferecido algum tipo de assistência 

ou informação. A Autora não pode retirar sua bagagem e acabou dormindo no chão, pois as 

poucas cadeiras existentes foram ocupadas pelos passageiros mais idosos ou com 

necessidades especiais.”.
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No entanto, a autora não produziu qualquer prova ou 

mesmo evidências dos fatos narrados, o que milita em seu desfavor. Vale 

dizer ainda que a autora, uma vez intimada a produzir provas (fls. 129), 

requereu o julgamento antecipado da lide, demonstrando seu desinteresse na 

dilação probatória (fls. 131).

A ausência desses elementos nos autos impede que seja 

verificada a verossimilhança necessária para a inversão do ônus da prova, na 

forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a 

manter o ônus probatório estático.

Além disso, a ré trouxe aos autos elementos (fls. 36 e 

173) os quais indicam que foi prestado auxílio aos passageiros, com o 

fornecimento de café da manhã e almoço.

Sendo assim, de rigor considerar que a autora não se 

desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do 

artigo 373, I, do CPC, o que conduz à reformada da sentença de modo a 

rejeitar os pedidos autorais.

Desta feita, fica prejudicada a análise do recurso adesivo 

da autora, motivo pelo qual nega-lhe provimento.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso adesivo 

da autora e dá-se provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a 

demanda. 

Diante do resultado do julgamento fica a autora 
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condenada a arcar com as custas antecipadas pela ré e pelo  honorários 

advocatícios de sucumbência de seus patronos, ora fixados em 20% sobre o 

valor da causa.

Alberto Gosson
Relator
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