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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1121708-35.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS 
AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelada ALICIA MATILDE LULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22ª 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 Desembargadores MATHEUS FONTES 
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.

São Paulo, 28 de março de 2018.

Alberto Gosson
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Foro Central Cível – 18ª Vara Cível
Processo n°: 1121708-35.2016.8.26.0100
Origem nº: 1121708-35.2016.8.26.0100
Apelante: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A 
Apelado: ALICIA MATILDE LULO
Juiz Prolator: Cláudia Maria Pereira Ravacci

VOTO N.º 11.404

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. 
DESVIO E ATRASO DE VOO POR CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS ADVERSAS.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE AUXÍLIO MATERIAL NÃO 
COMPROVADA. 

RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E 
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE. 

Vistos,

GOL LINHAS AÉREAS S/A apela (fls. 164/212) da r. 

sentença de fls. 158/161 que, nos autos da ação de reparação de danos 

proposta por ALICIA MATILDE LULO, julgou a demanda procedente e 

condenou a apelante ao pagamento de indenização de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com acréscimo de juros de mora e de atualização monetária legais, 

condenando-a também nas verbas de sucumbência consistentes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor 

da condenação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1121708-35.2016.8.26.0100 -Voto nº 3

A apelante sustenta, em resumo, que a demora decorreu 

exclusivamente por condições meteorológicas adversas e que forneceu toda 

assistência material aos passageiros. 

Invoca decisão desta C. Câmara envolvendo os mesmos 

fatos e circunstâncias em ação proposta pela passageira Ana Thereza da 

Cunha Uchoa Camacho, em que foi negado provimento ao recurso mantendo-

se a sentença de improcedência (Apelação nº 1103101-71.2016.8.26.0100). 

Alega que houve o fornecimento de alimentação aos 

passageiros do voo durante a permanência em solo, incluindo-se a autora, e 

argumenta que a não acomodação dos passageiros em hotel foi devido à 

possibilidade de retomada do voo a qualquer momento.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 213/214) e 

respondido (fls. 247/259).

É o relatório.

A autora apelada adquiriu passagens aéreas junto à 

apelante, com destino a Buenos Aires, no dia 22.06.2016, com previsão de 

chegada às 00h55 do dia 23, mas, diante de condições meteorológicas 

adversas, o voo teve que ser desviado para Montevidéu, capital do Uruguai, 

ali permanecendo até embarque para o destino previsto inicialmente às 

14h00, do mesmo dia 23.

Alega que a companhia aérea não prestou a assistência 
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material que seria de se esperar e que não acomodou os passageiros, deixando-

os no aeroporto sem conforto durante cerca de nove horas e vinte minutos.

A companhia aérea, por sua vez, rebate dizendo que o 

atraso foi devido exclusivamente ao mau tempo, que forçou o desvio da rota 

original para o aeroporto de Montevidéu; que forneceu informações e 

alimentação aos passageiros durante sua permanência em solo; e que só não 

os encaminhou para hospedagem em razão da possível retomada do voo.

A argumentação da apelada cinge-se ao não fornecimento 

de alimentação durante essa estada forçada e a não acomodação em hotel.

A afirmação de fornecimento de alimentação por parte da 

companhia aérea condiz com o quanto esclarecido em demanda assemelhada, 

que, julgada por esta Câmara, houve por bem manter a sentença de 

improcedência.

Ademais, em réplica à contestação nestes autos, a autora-

apelada não redarguiu em momento algum a afirmação de que teria sido 

fornecido alimento aos passageiros, o que faz presumir a higidez da 

afirmação aliada a não indicação de provas quando instada a fazê-lo pelo DD. 

Juízo a quo (cf. fls. 127).

Restaria a questão concernente à não hospedagem. Em 

que pese o desconforto causado, faz sentido o argumento de que o voo 

poderia ser retomado a qualquer momento, motivo pelo qual entendo que não 

há como se imputar danos por esta razão, malgrado o desconforto e a 
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ansiedade próprios dessas ocasiões.

Ante o exposto, com o devido respeito à convicção da 

DD. Juíza a quo, voto pelo provimento do recurso. Condeno a autora-

apelada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono 

ex adverso, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Alberto Gosson
Relator
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