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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1032712-30.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS 
AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado MILSON JANUÁRIO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 Desembargadores FERNANDO SASTRE 
REDONDO (Presidente sem voto), SPENCER ALMEIDA FERREIRA E FLÁVIO 
CUNHA DA SILVA.

São Paulo, 2 de abril de 2018.

Eduardo Siqueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 22921
APEL.Nº: 1032712-30.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO  FORO REGIONAL DE SANTO AMARO(12ªV.C)
APTE.  : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APDO.  : MILSON JANUÁRIO

APELAÇÃO  AÇÃO INDENIZATÓRIA  ATRASO DE 
VOO  FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE  
IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE  DANOS 
MORAIS E MATERIAS COMPROVADOS. As fotos do 
painel de voos (fls. 58/70) demonstram que outras companhias 
e até mesmo a ré estavam conseguindo efetuar decolagens com 
destino ao Rio de Janeiro. A ré não comprovou, de forma 
clara, a impossibilidade de recolocação do autor em outra 
aeronave, em horário compatível com o início do jogo, tendo 
em vista a antecedência em que se daria o voo adquirido 
(11h10 fls. 41).Dessa forma, não restou identificada qualquer 
excludente da culpabilidade por parte da ré, de modo que esta 
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.  ART. 252, DO 
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional 
da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. 
LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos 
fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste 
Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.  
SENTENÇA MANTIDA  RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por GOL 

LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, nos autos da “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, 

que é movida por MILSON JANUÁRIO cujos pedidos iniciais foram julgados 

procedentes para “condenar a ré ao pagamento de indenização por danos 

materiais, consistente no ressarcimento do valor em pecúnia equivalente a 

210.000 pontos MULTIPLUS, cujo valor será apurado na fase de cumprimento de 

sentença e de despesa relativa à reserva do hotel (R$ 499,00), esta corrigida 

monetariamente pela tabela prática do TJSP, desde sua efetivação (23/05/2014 
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fls. 42) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e por danos morais 

no importe de R$ 6.000,00”, nos moldes da sentença de fls. 263/268 de lavra do 

ilustre magistrado ROGÉRIO AGUIAR MUNHOZ SOARES da qual o relatório se 

adota.

Irresignada, a Apelante recorre, aduzindo em síntese que: a) 

há inúmeros casos parecidos com o presente que foram julgados improcedentes; 

b) restou demonstrado nos presentes autos que o atraso do voo em questão 

ocorreu em razão do mau tempo, ou seja, houve uma excludente de 

responsabilidade; c) “diferentemente do narrado na exordial, o voo objeto da 

presente demanda alternou para o aeroporto do Galeão (com condições 

suficientes para pousos e decolagens), tendo a aterrisagem ocorrido 22:33, do 

dia 28/06”; d) “reitera-se que foi o próprio Apelado que optou por não embarcar, 

solicitando, desta forma, o cancelamento do voo com reembolso integral”; e) 

“descabido o fundamento da r. sentença de que a Cia Aérea não teria 

comprovado a impossibilidade de recolocação do autor em outra aeronave, em 

horário compatível com o início do jogo”; f) não há que se falar em indenização 

por danos morais no caso vertente uma vez que prestou toda a assistência 

necessária ao Apelado; g) todos fatos descritos pelo Apelado, em especial o 

atraso do voo resultaram mero dissabor; h) o valor arbitrado a título de danos 

morais mostra-se exorbitante e deve ser reduzido”; i) “uma vez totalmente 

ausente qualquer comprovação dos prejuízos patrimoniais alegadamente 

suportados em razão da suposta conduta irregular da empresa Apelante não 

poderia ter sido acolhido o pleito de ressarcimento por danos materiais (fls. 

270/303).

O recurso foi preparado às fls. 304/305.

Às fls. 316/325 foram apresentadas contrarrazões recursais 

pugnando pela manutenção da sentença tal como lançada aos autos.

É o relatório.

Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença 
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não merece reforma, pois o Juízo a quo decidiu a lide com precisão, devendo ser 

aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno 

deste Tribunal de Justiça. In verbis:

“Art. 252  Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os 

fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver 

de mantê-la.” (Grifei)

Com efeito, em consonância com o princípio constitucional 

da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da 

República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.

No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte 

de Justiça: Apelação nº 994.06.023739-8, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel, 

j. em 17.06.2010; Apelação nº 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2ª 

Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação nº 990.10.031478-5, 3ª Câm. Dir. 

Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação 

994.05.0097355-6, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010; 

Apelação 994.01.017050-8, 6ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos 

Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11ª Câm. Dir. Priv., Rel. 

Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13ª Câm. 

Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; AI nº 

990.10.032298-2, 15ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 

13.04.2010; Apelação nº  991.09.0841779, 17ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões 

de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação nº 991.00.021389-1, 23ª Câm. Dir. 

Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação nº 

992.07.038448-6, 28ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.

E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-

ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª 

Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4ª 
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Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.

Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos 

da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de 

Justiça:

“A questão  de fato e de direito está suficientemente dirimida pela prova 

documental constante dos autos, razão pela qual passo ao imediato julgamento da 

lide, a teor do disposto no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

O autor tem o direito à inversão do ônus da prova, uma vez que sua 

hipossuficiência em face da ré é evidente e, além disso, suas alegações apresentam-

se verossímeis. 

A controvérsia da demanda reside na existência ou não do dever de indenizar 

em razão de cancelamento de vôo, devido às más condições meteorológicas na 

ocasião.

O documento de fls. 139 (resposta de ofício pela Infraero) informa, no dia 

28/06/2014, a existência de nevoeiro pela manhã no aeroporto Santos Dumont e o 

fechamento do espaço aéreo à tarde, o que teria ocasionado atrasos e cancelamentos 

no decorrer do dia.

As fotos do painel de voos (fls. 58/70) demonstram que outras 

companhias e até mesmo a ré estavam conseguindo efetuar decolagens com 

destino ao Rio de Janeiro.

A ré não comprovou, de forma clara, a impossibilidade de recolocação do 

autor em outra aeronave, em horário compatível com o início do jogo, tendo em 

vista a antecedência em que se daria o voo adquirido (11h10 fls. 41).

Dessa forma, não restou identificada qualquer excludente da 

culpabilidade por parte da ré, de modo que esta não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia.

É certo que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa.
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A falha na prestação do serviço contratado impossibilitou o autor de chegar a 

tempo de assistir ao jogo da Copa do Mundo (único motivo para a compra da 

passagem aérea), devendo ser ressarcido.

Os pontos utilizados para a aquisição do ingresso, no total de 210.000 

pontos do MULTIPLUS, não foram objeto de impugnação especificada pela ré, 

razão pela qual ficam acolhidos. A apuração do quantum debeaturocorrerá em 

fase de cumprimento de sentença.

No tocante à reserva no hotel, consigno que o documento de fls. 42/45 

prevê que o valor da hospedagem é pago com antecedência com cartão de 

crédito e, em caso de cancelamento, o montante não será reembolsado. Dessa 

forma, o autor deve ser reembolsado no valor de R$ 499,00.

Diante dos fatos narrados, os danos morais suportados pela parte autora 

são evidentes, na medida em que houve considerável frustração de expectativa 

em assistir jogo em importante evento esportivo ocorrido em território nacional.

Em caso semelhante ao dos autos já se decidiu:

 TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO 

ADESIVO DO AUTOR. Apelação interposta pelo Autor não conhecida por deserção. 

Interposição de recurso adesivo. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa. Afronta ao 

princípio da singularidade recursal. Recurso adesivo não conhecido. RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ. Atraso de voo. Perda de jogo da copa do mundo. Risco da 

atividade da Ré agravado pela excepcionalidade do evento mundial ocorrido no 

Brasil. Alegação de caso fortuito e/ou força maior em decorrência das más 

condições climáticas. Impossibilidade de remanejamento voo ou prestação do 

serviço em prazo razoável não provados. Responsabilidade objetiva (art. 14 do 

CDC). Dano moral in re ipsa. Quantum reparatório fixado em do R$ 6.000,00. 

Razoabilidade no caso concreto. Juros de mora que devem incidir da citação, e não 

da data do evento danoso, por se tratar de relação jurídica contratual. Sentença 

reformada apenas neste último ponto. Recurso adesivo do Autor não conhecido; 

recurso de apelação da Ré parcialmente provido.  (TJSP, Apelação n.º 

1024541-32.2014.8.26.0506, Comarca de Ribeirão Preto, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Des. Tasso Duarte de Melo, j. 23/08/2016).

Fixada a existência de danos morais, resta o arbitramento da quantia adequada 

à compensação do abalo sofrido pelos autores.

A natureza extrapatrimonial do dano moral não comporta mensuração objetiva, 
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por isso, é necessário o arbitramento de valor adequado, já que, de um lado, a vítima 

deve ser compensada e, de outro, o ofensor deve ser desestimulado à prática de atos 

semelhantes.

Por isso, diante da ausência de parâmetros legais para a fixação do valor 

da compensação, a doutrina e jurisprudência fixaram certos critérios que devem 

ser levados em consideração pelo juiz, quais sejam, a intensidade do dano, a 

necessidade de se traduzir em um desestímulo ao ofensor, a gravidade da 

conduta deste e a condição econômica das partes.

Assim sendo, com fulcro na decisão suprarreferida, arbitro o valor de R$ 

6.000,00, a título de indenização por danos morais.

Os juros de mora incidem desde a data do arbitramento, pois somente a partir 

daí passa a ter expressão em dinheiro o valor da reparação (cf. REsp 903.258 RS).

No tocante à correção monetária incidente sobre o  quantum  indenizatório, 

aplica se o teor da Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça ( A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento). (Grifei)

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Novo Código de 

Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pela Apelante 

em 5% (cinco por cento), fixando-a em favor do Apelado em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação.

EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator


		2018-04-02T14:09:32+0000
	Not specified




