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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003580-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEAYNNE 
SILVA PASSOS, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

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

São Paulo, 19 de março de 2018. 

CORREIA LIMA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 35463
APEL. N°: 1003580-22.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Geaynne Silva Passos (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (R)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação ordinária de 
indenização por dano material e moral  Transporte  aéreo 
nacional  Atraso de voo  Autora que viajava com filho de 4 
meses de idade  Perda do voo adquirido para o mesmo dia no 
destino final   Dano moral bem configurado – Damnum in re 
ipsa  Fixação da indenização segundo os critérios da 
prudência e razoabilidade  Ação  julgada  procedente nesta 
instância ad quem  Recurso provido.

1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano 

material e moral (atraso de voo Brasília-Palmas em 05.11.2016, 

prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo causador de dano 

moral indenizável, fls. 16/18) intentada por Geaynne Silva Passos 

contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgada procedente em parte 

pela r. sentença de fls. 134/136, de relatório a este integrado, para 

condenar a ré a ao pagamento de indenização por dano material no valor 

de R$ 253,52, corrigido monetariamente a partir das datas de 

desembolsos, com base na Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de 

S.P., com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, arcando cada 

parte com metade das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios de 5% ao patrono da parte adversa.

Apelou a autora sustentando, em resumo, que houve 

falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual está evidenciado o 

dano moral sofrido (fls. 138/145).

A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-

se o preparo (fls. 146).

É o relatório.

2. O recurso comporta provimento. 
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3. Cuida-se de ação de indenização por dano material 

e moral fundada em alegada prestação defeituosa do serviço de 

transporte aéreo nacional pela apelada que, segundo consta dos autos, 

incorreu em atraso em trecho do voo adquirido pela apelante, Rio de 

Janeiro - Palmas, com escala em Brasília, em 05/11/2016 às 6h20min 

e a chegada às 10h55min., uma vez que o voo que com partida em 

Brasília sofreu atraso de mais de 3 horas, ocasionando a perda de voo 

adquirido para o mesmo dia até o destino final da apelante, Araguaina-

TO, o que ocasionou transtorno, dissabor, angústia e aflição, inclusive 

porque viajava com seu filho de apenas 4 meses de idade. 

De feito, a relação jurídica de direito material tem 

natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas da Lei n° 

8.078/90 em relação ao pleito de indenização. 

O Código de Defesa do Consumidor, fundado na 

teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos 

prestadores de serviços por danos decorrentes de vícios de inadequação, 

de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil 

independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços, 

admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor 

provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da 

Lei n° 8.078/90).

Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer 

atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse 

exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá repará-

los, independentemente da demonstração de culpa em sua conduta, 

bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre o serviço 

defeituoso e o dano por ele sofrido. 

A lei consumerista também prevê como direitos 

básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos 
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patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art. 6°) 

e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos prejuízos 

decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o Código de 

Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da solidariedade 

(ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da cadeia de 

produção que porventura tenha causado danos ao consumidor 

(parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25). 

É certo que o atraso relatado pelo apelante insere-se 

no risco da atividade econômica desenvolvida pela apelada, não havendo 

falar em caso fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço, 

respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos 

sofridos pelos clientes em decorrência do atraso na chegada na cidade 

destino e a perda de voo por ela já adquirido (art. 14, caput, do CDC). 

O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois 

decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja, os 

fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos 

inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico 

sofrido pela apelante que se viu obrigada a suportar as horas de atraso 

sem qualquer auxílio prestado, ressaltando-se que esta viajava 

acompanhada de seu filho de 4 meses de idade e a perda do voo já 

programado para o mesmo dia, o que obrigou a apelante a fazer o 

percurso de ônibus. 

Basta a demonstração do estado, não absolutamente 

corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto, 

gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta 

reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a 

indenizabilidade do dano extrapatrimonial. 

4. Em relação à indenização para o dano moral, é 

certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou responsável 

para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, 
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compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido. Não pode, no 

entanto, o dever reparatório ser convertido em instrumento propiciador 

de vantagem exagerada ou de enriquecimento ilícito. 

Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em 

conta o perfil econômico da vítima (médica, fls. 01) e, também, a 

capacidade financeira da entidade ofensora. 

Assim, sob o influxo do critério prudencial e da 

razoabilidade, a indenização deve ser fixada em R$10.000,00, com 

correção monetária a partir desta data (Súmula 326 do STJ) e juros de 

mora de 1% ao mês (arts. 405 e 406 do Código Civil de 2002 c.c. o artigo 

161, § 1°, do CTN) desde a citação (art. 219 do CPC 1973).

5. A sucumbência deve ficar integralmente a cargo da 

apelada, haja vista que o pedido de indenização por dano moral foi 

concedido, ainda que em valor inferior ao pretendido. 

Nesse sentido escorreita jurisprudência se firmou, in 

verbis: 

“INDENIZAÇÃO. VALOR ESTIMATIVO. 

SUCUMBÊNCIA PARCIAL. Sendo meramente estimativo o valor da 

indenização pedida na inicial, não ocorre a sucumbência parcial se a 

condenação fixada na sentença é inferior àquele montante.” (STJ-3ª 

Turma, REsp 21.696-9-SP, Reg. 1992/0010213-1, J. 25.05.1993, vu, 

Rel. Min. CLÁUDO SANTOS, DJU 21.06.93).

 “Indenização por danos morais (...). 

1. O quantum pedido a título de indenização por 

danos morais, neste caso, tem natureza estimativa, assim, a condenação 

em valor inferior, por si só, não caracteriza a sucumbência recíproca. 

2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3ª Turma, 

REsp 112.561-RJ, Reg. 96.0070003-6, J. 10.11.1997, mv, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 15.06.98, in RSTJ 
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111/181-184). 

Aliás, o entendimento restou pacificado com a edição 

da Súmula nº 326 do E. STJ, in verbis: 

 “Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca”.

6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar 

procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização 

por dano moral conforme item 4 acima e fixar os honorários advocatícios 

em 15% do valor da condenação.

CORREIA LIMA
RELATOR 

Assinatura Eletrônica
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