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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005193-80.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GOL 
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, são apelados TANIA MARA 
SOUZA DORO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRÉA PINTO DE SOUSA 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores THIAGO DE 
SIQUEIRA (Presidente) e MELO COLOMBI.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 11039
Apelação  nº 1005193-80.2017.8.26.0196
Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A 
Apelados: Tania Mara Souza Doro e Andréa Pinto de Sousa 
Interessado: Decolar. Com LTDA
Comarca: Franca
Juiz (a): Paulo Sérgio Jorge Filho

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 
materiais e morais – Transporte aéreo – Passagem aérea 
emitida com data de voo errada – Relação de consumo 
configurada – Prestação de serviços inadequada – 
Responsabilidade objetiva – Dever de reparar 
configurado – Dano moral in re ipsa – Indenização 
devida – Termo inicial da correção monetária do valor 
da indenização por dano moral é a data do arbitramento 
(Súmula 362 do STJ) – Termo inicial dos juros de mora 
é a data da citação por se tratar de responsabilidade 
contratual – Sentença parcialmente reformada – 
Recurso parcialmente provido.

Em “ação de obrigação de fazer, 

ressarcimento e indenização por danos morais e materiais (com 

pedido de tutela antecipada)” proposta por Andrea Pinto de Sousa e 

Tania Mara Pinto de Sousa em face de Decolar.Com Ltda. e Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes S/A, a r. sentença (fls. 374/381), de 

relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para 

condenar as rés, solidariamente, ao pagamento em favor das autoras 

de: (i) indenização por danos materiais de R$ 6.626,30, corrigidos 

monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, consignando que já efetuaram o pagamento de R$ 

3.213,38 (fls. 360/361), confirmada a tutela anteriormente concedida; 

(ii) danos morais de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente a partir 

do evento danoso (06/12/2016) e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação; diante da sucumbência, determinou a 
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distribuição proporcional entre as partes das custas e despesas 

processuais em 50% para cada (CPC, art. 86), condenou as rés ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono das autoras fixados 

em 15% sobre o valor total de condenação e as autoras ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do advogado das rés fixados em 

10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.

Apelou a corré “Gol” (fls. 407/440) a 

sustentar ser aplicável ao caso as regras da Agência Nacional de 

Aviação Civil e não o Código de Defesa do Consumidor; que se 

houve algum equívoco na compra da passagem aérea, tal fato 

somente pode ser imputado à corré ou às autoras; ausência de 

responsabilidade da companhia aérea pelos danos alegados; não 

comprovação de prejuízos sofridos pelas autoras por culpa da 

recorrente; ausência de danos morais; ser elevado o valor da 

indenização por dano moral; e, se mantida a condenação, deve ser 

retificado o termo inicial dos juros de mora e correção monetária 

para que incidam a partir da data da sentença. Requereu a reforma da 

sentença.

Recurso preparado (fls. 441/442) e 

respondido (fls. 454/470).

Distribuído o recurso, não houve 

oposição ao julgamento virtual (Resolução nº 772/2017).

É o relatório.

As apeladas alegam ter contratado pela 

empresa Decolar.Com bilhetes aéreos e reservas de um flat em Muro 
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Alto, Resort de Marulhos, Ipojuca, Recife/PE para viagem a ser 

realizada no período de 18/12/2016 e 26/12/2016.

Ocorre que na véspera da viagem as 

apeladas perceberam que os bilhetes aéreos foram emitidos com data 

errada, ou seja, com ida em 18/05/2017 e retorno em 26/05/2017.

Tentaram a correção das passagens 

junto à apelada Decolar, sem êxito, e tiveram que adquirir novos 

bilhetes com preço muito superior.

Alegam que o gasto com as primeiras 

passagens foi de R$ 688,74 cada, totalizando R$ 3.443.70, enquanto 

na segunda aquisição o prejuízo foi de R$ 1.325,26 por passagem, 

num total de R$ 6.626,30.

Além disso, as passagens emitidas com 

a data errada estão em aberto, pois para efetuar o cancelamento as 

apeladas terão que arcar com tarifas e penalidades.

Respeitado o entendimento do D. 

Juízo de origem, a r. sentença merece reparo somente no tocante ao 

termo inicial da correção monetária que incide sobre a indenização 

por dano moral.

Houve incontroverso defeito na 

prestação de serviço da apelante e da corré Decolar, na medida em 

que as passagens foram emitidas com data errada, o que levou as 

apeladas a suportarem gastos extras em razão da necessidade de 

aquisição de novas passagens por valor bem superior, além de todo o 

transtorno que sofreram.

O descumprimento do contrato, salvo 

as hipóteses legais de caso fortuito ou força maior, obriga o 
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contratante faltoso a indenizar os danos materiais e morais causados 

à outra parte.

O contrato celebrado entre as partes, 

por se tratar de relação de consumo, é regido pelo Código de Defesa 

do Consumidor, que estabelece em seu artigo 14 a responsabilidade 

do fornecedor independentemente de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores.

Além disso, o Código de Defesa do 

Consumidor também consagra a responsabilidade solidária do 

fornecedor de produtos ou serviços, para hipótese de haver mais de 

um responsável pelo dano ao consumidor, conforme previsto nos 

arts. 7º, § único, e 25, § 1º, de referido Código.

Assim, não há como afastar a 

responsabilidade civil da apelante e da corré pela má prestação de 

serviços.

E o dever de reparação pela 

incontrastável responsabilização civil objetiva evidenciada no caso 

concreto abrange o dano moral pela falha na prestação de serviços e 

consequente violação dos preceitos protetivos da relação 

consumerista, independentemente da prova da ocorrência dos fatores 

causadores do transtorno experimentado pelas apeladas (dano moral 

in re ipsa).

Não se pode dizer que os fatos 

articulados na inicial se caracterizam como mero dissabor ou 

aborrecimento da vida cotidiana. Não se pode olvidar que tal 

situação extrapolou mero aborrecimento e gerou aflição, angústia, 

desespero e impotência.
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Assim, é cabível a indenização pelos 

danos morais sofridos em decorrência da falha na prestação de 

serviços de transporte aéreo.

Este Tribunal assim tem se 

manifestado, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado:

“Ação de indenização por danos materiais e morais. 

Prestação de serviços. Pacote de viagem. Passagem 

aérea e hospedagem. Cancelamento da passagem aérea 

comunicado tão-somente no momento do “check-in” já 

no aeroporto. Ausência de explicação quanto aos 

motivos que ensejaram o cancelamento. Consumidor 

obrigado a arcar com novos custos da passagem, sob 

pena de perder toda a viagem. Dano moral 

caracterizado. Evidente frustração, decepção e sensação 

de impotência, sem falar no constrangimento, ao ser 

negado acesso ao voo em pleno “check-in”, 

especialmente com os bilhetes emitidos em mãos. 

Indenização fixada em R$ 8.800,00, equivalente a dez 

salários mínimos, que atende a dupla finalidade punitiva 

e reparatória do dano moral, a ser suportada 

solidariamente entre as rés. Apelo provido.” (Apelação 

nº 0062461-12.2012.8.26.0576, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Soares Levada, j. 13/04/2016).

A companhia aérea, no que tange ao 

defeito na prestação dos serviços, também é responsável pelos danos 

materiais e morais acarretados às apeladas. 

No que se refere ao arbitramento do 

valor da indenização pelo dano moral, não se pode perder de vista 

que, da mesma forma que não pode resultar num enriquecimento sem 

causa, deve trazer certo conforto ao ofendido e não pode ser leniente 

ao ofensor que, de alguma forma, deve ser desestimulado a reincidir.

Assim sendo, a fixação do seu valor 
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deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aqui, tem-se como razoável fixar o 

montante da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), com incidência de correção monetária a partir de seu 

arbitramento, ou seja, da data da publicação da sentença (Súmula 

362/STJ), e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

No caso de indenização por danos 

morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são 

devidos a partir da citação e a correção monetária incide desde a data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Sobre o tema, registre-se o seguinte 

precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. 
REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Se as 
questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo 
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e 
fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao 
art. 535 do Código de Processo Civil. 2. "A pretensão de 
simples reexame de prova não enseja recurso especial" 
(Súmula 7/STJ). 3. Consoante entendimento pacificado 
no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos 
morais só pode ser alterado na instância especial 
quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não 
se verifica na hipótese dos autos. 4. Em casos de 
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a 
partir da data da citação e a correção monetária a partir 
da data em que se tornou líquido o quantum 
indenizatório, na linha da jurisprudência pacífica desta 
Corte Superior. 5. Agravo regimental a que se nega 
provimento” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 616.249 - RS (2014/0298803-7), Quarta 

Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/03/2015).

Da mesma forma, merece ser acolhida 
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a pretensão de indenização pelos danos materiais decorrentes da 

compra das novas passagens pelas apeladas no valor de R$ 6.626,30, 

descontando-se os valores que já foram estornados do cartão de 

crédito, R$ 2.524,64 e R$ 631,16 (fls. 360/361). A diferença apurada 

deverá ser corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação.

Reforma-se, pois, a r. sentença 

recorrida apenas para determinar que o valor da indenização por 

danos morais seja corrigido desde o seu arbitramento (data da 

publicação da sentença), mantida, no mais, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator
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