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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1008013-69.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, são apelados/apelantes 

ROSÂNGELA FONSECA DOS SANTOS JARAWARA e RAIMUNDO PASTOR 

FONSECA JARAWARA.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso 

da ré e deram parcial provimento ao recurso dos autores, por v.u.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ISRAEL GÓES DOS ANJOS (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.

São Paulo, 3 de abril de 2018.

SERGIO GOMES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO  1008013-69.2017.8.26.0003
APELANTE/APELADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A 
APDOS/APTES: ROSÂNGELA FONSECA DOS SANTOS JARAWARA E 
RAIMUNDO PASTOR FONSECA JARAWARA
COMARCA: SÃO PAULO

VOTO 34445

TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – ATRASO DE VOO E 
PERDA DA CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 
DANOS MORAIS – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO 
DOS COAUTORES.
1  DEVER DE INDENIZAR  Argumentos da ré que não 
convencem  Atraso de voo e consequente perda da conexão, por 
necessidade de reabastecimento em outro aeroporto  Fortuito 
interno, que não afasta a responsabilidade do transportador  
Necessidade de embarque em dia seguinte, com pernoite em hotel, 
para a realização de nova conexão   Situação vivenciada que 
supera o mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade  
Danos morais caracterizados.
2  VALOR DA INDENIZAÇÃO  Considerando-se por um lado a 
extensão dos danos, grau de culpa e, por outro, o fato de que a ré 
prestou certa assistência aos autores em razão do infortúnio, é de 
rigor o provimento apenas parcial do recurso adesivo, para 
majorar o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
para cada um dos coautores.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA 
AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Cuida-se de ação indenizatória movida ROSÂNGELA 

FONSECA DOS SANTOS JARAWARA e RAIMUNDO PASTOR 

FONSECA JARAWARA em face GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES 

S/A, objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por 

danos morais, em razão de atraso de voo, com perda de conexão.

Após regular processamento em primeiro grau de 

jurisdição, sobreveio sentença de procedência, fixada a indenização 

pleiteada pelos autores em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção 

monetária e juros de mora de % ao mês a partir do prazo previsto no artigo 

523 do CPC”. Ante o recíproco decaimento, cada parte foi condenada a 
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arcar com as custas e  honorários de seus respectivos advogados (fls. 

132/137).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (fls. 

139/142 e 143/145).

Os manejados pelos autores foram acolhidos, para 

correção de erro material, para que passasse a constar da sentença que a 

indenização foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um 

deles. Os opostos pela ré foram rejeitados (fls. 146/147).

Inconformada, a companhia ré apela. Em síntese, 

sustenta que: (a) ao caso concreto não se aplicam as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, mas sim a legislação específica que rege o 

transporte aéreo, nos termos do que decidiu o STF por ocasião do 

julgamento do RE 636331; (b) cuidando-se de atraso de voo, com 

fornecimento de assistência, não restam dúvidas da ausência de 

responsabilidade da companhia aérea; (c) não há cogitar de sua 

responsabilidade, porque o avião apenas não pousou no horário, ao cabo 

do primeiro trecho, em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária 

na mencionada data e, ademais, prestou toda a assistência devida aos 

passageiros; (d) o ocorrido diz com fortuito externo, causa excludente de 

responsabilidade; (e) os fatos narrados pelos autores não afetaram sua 

integridade ou honra, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano; 

(f) caso mantida sua condenação, deve haver a redução do quantum 

indenizatório, porque exagerado o importe fixado na sentença. Firme em tal 

argumentação, requer provimento (fls. 201/210).

Os autores recorrem adesivamente, asseverando que: 

(a) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, 

considerando-se as peculiaridades do presente caso, notadamente “a 

inépcia da recorrida em prestar informações adequadas” quando do 

ocorrido; (b) diz que a recorrida poderia ter minorado os danos, 
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acomodando-os em voos mais próximos, mesmo que em outra companhia 

aérea, não sendo razoável terem de “aguardar 24 horas para realização de 

um voo entre estados do mesmo país”; (c) a apelada deve arcar 

integralmente com as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, pois a fixação de indenização por danos morais em valor 

inferior ao pretendido não implica sucumbência recíproca. Buscam 

provimento (fls. 201/210).

Recursos tempestivo, preparados e respondidos (fls. 

192/200 e 215/228).

É O RELATÓRIO.

O recurso principal não convence; o adesivo comporta 

parcial provimento.

Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-

se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois os autores, ao 

contratarem o transporte aéreo agiram na qualidade de destinatário final 

dos serviços prestados pela requerida.

Portanto, ostentam os demandantes direito à facilitação 

da defesa de seus interesses em juízo, inclusive com a inversão do ônus 

probatório, bem como a reparação efetiva dos alegados danos morais.

Note-se que não socorre à apelante argumentar com o 

decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do 

Recurso Especial 636.331/RJ, porque a “controvérsia apresentada no RE 

636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização por danos 

materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, 

não abarcando danos morais” (Apelação 110/101-23.2017.8.26.0100, 24ª 

Câmara de Direito Privado, relª Desª Denise Andreá Martins Retamero, j. 

em 14/12/2017).
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Firmada tal premissa, de início, convém salientar que a 

requerida não nega o atraso do voo e, por conseguinte, a perda da 

conexão.

Note-se que o fato de o atraso, segundo alega a 

apelante, ser fruto de caso fortuito não afasta a obrigação de a companhia 

aérea cumprir o contratado, por se cuidar de fortuito interno.

Sobre o tema, por todos, o seguinte precedente:

Ementa: Transporte aéreo de passageiros. Indenização 
por danos materiais e morais. Atraso de voo. Perda de 
conexão. Autores que foram obrigados a permanecer 
por dias em cidade diversa do itinerário programado, 
por ausência de voo disponível. Redução forçada do 
passeio. Singela alegação de que havia excesso de 
decolagens no período. Fortuito interno que não 
exime a companhia aérea de sua responsabilidade 
objetiva. Danos materiais. Comprovação. Documentos. 
Existência. Danos morais. Aborrecimentos que 
extrapolam os ordinários. Responsabilidade objetiva. 
Indenização devida. Procedência dos pedidos. 
Manutenção. Apelação denegada. (Apelação 
1007479-62.2016.8.26.0003, 23ª Câmara de Direito 
Privado, rel. Des. Sebastião Flávio, j. em 
31/03/2017,g.n.).

Note-se que a situação retratada não pode ser alçada a 

mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade.

Com efeito, em uma simples viagem de um Estado a 

outro do país, os autores tiveram de pernoitar em um terceiro Estado, por 

falha na prestação do serviço, alterando toda a sua programação de 

viagem. 

Acresça-se que a alegação da companhia aérea, de que 

apenas não pousou em Guarulhos no horário aprazado em razão do 

grande tráfego aéreo no dia do infortúnio não guarda sequer 

verossimilhança. Com efeito, como bem salientado na sentença, o voo de 
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conexão, partindo de Guarulhos rumo ao destino dos autores (Porto 

Velho/RO), segundo eles próprios alegaram, no que não contrariados 

efetivamente, partiu no horário.

Foi preciso o juízo sentenciante: “Também, não há prova 

sobre a alegação de 'alto índice de tráfego aéreo', portanto, a operação da 

empresa requerida constitui em falha de prestação de serviços, pois, 

aparentemente, o avião não tinha combustível suficiente para aguardar a 

ordem de aterrissagem de GRU.  O deslocamento para o Rio de Janeiro e 

seu retorno implicou na perda do voo para Porto Velho, o que gera danos, 

que evidentemente, foram atenuados, mas não satisfeitos, pela oferta de 

hospedagem”

A respeito da existência de danos morais em razão de 

atraso de voo, com consequente perda de conexão, convém trazer à 

colação os seguintes precedentes desta C. Corte:

Ementa: Apelação. Ação de indenização por danos 
morais e materiais. Atraso no voo. Perda da conexão. 
Embarque somente dois dias depois. Alegação que o 
atraso ocorreu por motivos técnicos. Descabimento. 
Danos morais configurados. Verba indenizatória mantida. 
Juros moratórios que devem ser computados a partir da 
citação. Danos materiais devidos. Recurso desprovido. 
(Apelação 1023595-17.2014.8.26.0100, 37ª Câmara de 
Direito Privado, rel. Des. Pedro Kodama, j. em 
15/12/2015, g.n.).

Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA  Inocorrência - 
Hipótese em que não é necessária a produção de outras 
provas para o deslinde da ação - Suficiência dos 
elementos acostados aos autos - Necessidade de 
produção de outras provas não demonstrada. 
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO  
ATRASO DE VOO QUE GEROU A PERDA DE 
CONEXÃO - Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor  Falha na prestação de serviços de 
transporte aéreo  Responsabilidade objetiva da ré 
apelada - Chegada ao destino com um dia de atraso  
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Fato que decorre de sua atividade de risco - Inocorrência 
de caso fortuito ou força maior - Dano moral presumido  
Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 
8.000,00 - RECURSO PROVIDO. (Apelação 
1002825-06.2014.8.26.0099, 23ª Câmara de Direito 
Privado, rel. Des. Sérgio Shimura, j. em 11/11/2015, 
g.n.).

Portanto, em síntese, correta a sentença ao reconhecer 

o dever de indenizar.

Passa-se à análise do quantum indenizatório.

Ante a inexistência de previsão legal para fixação da 

indenização por dano moral, já ficou assentado:

“Indenização  Responsabilidade civil. Dano moral. 
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. 
Adequação à situação pessoal das partes. A indenização 
por dano moral é arbitrável mediante estimativa 
prudencial que leve em conta a necessidade de, com a 
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e 
novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, 
adequar-se à condição pessoal das partes, por que não 
sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, 
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 
236/167).

No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O 

valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender 

à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, 

satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da 

ofensa (cf., da antiga 2ª Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 

137/238-240)”.

Atento a todos estes fatores e sem se descurar de que a 

ré prestou certa assistência ao autor em razão do infortúnio, é de rigor o 

provimento parcial do recurso adesivo, para o fim de majorar o valor da 

indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos 02 (dois) 

coautores, quantia que atinge o objetivo compensatório e punitivo 
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pretendido, servindo para que a ré envide esforços no sentido de evitar a 

repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro 

lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que seja. Note-se que as 

indenizações foram majoradas, contudo para importe inferior ao almejado 

pelos autores, daí o só parcial provimento do recurso adesivo.

Tal valor não destoa do quanto fixado por este E. 

Tribunal de Justiça em casos da espécie, consoante se observa, entre 

outros, dos seguintes julgados:

Ementa: TRANSPORTE AÉREO  Cancelamento de 
voo  Espera dos autores por mais de vinte e quatro 
horas para atingir o destino final contratado, qual 
seja, a cidade de Madri - Sentença de procedência que 
condenou a requerida ao pagamento de indenização no 
valor de R$ 6.000.00 a cada um dos autores  
Insurgência da requerida  Inadmissibilidade  
Manutenção na aeronave que está inserida no próprio 
risco da atividade desenvolvida, caracterizando 
inequívoco fortuito interno, o que não afasta a 
responsabilidade do fornecedor de serviços - Valor fixado 
que atendeu aos critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade  Sentença mantida  Recurso não 
provido. (Apelação 1137013-59.2016.8.26.0100, 18ª 
câmara de Direito Privado, rel. Des. Helio Faria, j. em 
21/11/2017, g.n.).

APELAÇÃO  TRANSPORTE AÉREO  ATRASO DE 
VOO E PERDA DA CONEXÃO  SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. 1  DEVER DE INDENIZAR  
Argumentos do apelante que não convencem  
Atraso de voo e consequente perda da conexão, por 
necessidade de manutenção mecânica da aeronave  
Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do 
transportador  Necessidade de embarque em dia 
seguinte, com pernoite em hotel, para a realização de 
nova conexão   Situação vivenciada que supera o mero 
dissabor típico da hodierna vida em sociedade  Danos 
morais caracterizados. 2  VALOR DA INDENIZAÇÃO  
Considerando-se as particularidades do caso 
concreto, notadamente extensão dos danos, grau de 
culpa e, ainda, o fato de que a ré prestou certa 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação  1008013-69.2017.8.26.0003 - Voto 34445 9

assistência ao autor em razão do infortúnio, é de 
rigor a redução da indenização por danos morais de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil 
reais). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação 
1064557-48.2015.8.26.0100, 37ª Câmara de Direito 
Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 05/04/2016, g.n.).

Registre-se que para a majoração da indenização foi 

considerado, também, que a requerida prestou certa assistência aos 

autores, o que também se verificou no último dos precedentes acima 

colacionados, de nossa relatoria.

Os juros moratórios sobre os valores das indenizações 

devem incidir desde a citação, por se cuidar de responsabilidade civil 

contratual, nos termos do disposto no art. 405 do CC e 240 do CPC e 

correção monetária, pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de 

Justiça, desde a presente data (Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, 

verbete 362).

A apelante, vencida, arcará com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação, já considerado o trabalho 

desenvolvido em sede recursal.

Por fim, impende registrar que, consoante entendimento 

sumulado do col. Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de indenização 

por danos morais a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica 

sucumbência recíproca (verbete 326).

É o suficiente.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e 

dá-se parcial provimento ao recurso dos coautores.

SERGIO GOMES
Relator

Assinatura eletrônica
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