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RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 
MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE DEVIDA ASSISTÊNCIA AOS 
PASSAGEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ANTE 
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado da empresa GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A contra 
sentença (pág. 111-112) que julgou o pedido procedente para condená-la ao pagamento de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2. Trata-se de relação de consumo que deverá ser analisada sob a égide da Lei 8.078/90.

3. A ação foi ajuizada exclusivamente contra a pessoa jurídica do reclamado/recorrente. Em tese, o 
seu pedido deveria limitar-se à ilegitimidade e não pleitear a retificação, pois, evidentemente, não 
se trata de erro, mas de tentativa de troca do réu da demanda. Preliminar afastada.

4. A tese de ausência de nexo causal deve ser rechaçada, pois, os danos suportados pela recorrida 
(e sua causa de pedir) não advém do simples cancelamento do voo, mas da falha no tratamento da 
empresa na situação apresentada. 

5. Identificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de reparação pelos danos 
causados ao consumidor, conforme o art. 14 da Lei 8.078/90.

6. Na fixação do dano extrapatrimonial, na ausência de parâmetros, faz-se mister a análise das 
circunstâncias do caso concreto de acordo com o conteúdo fático-probatório, considerando ainda 
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano, o tipo de serviço prestado 
e o cunho pedagógico e punitivo da sanção a ser imposta.

7. Da análise dos autos, vislumbro que apesar da flagrante falha na prestação de serviço, a empresa 
tentou minimizar o dano, mediante a disponibilização de voucher refeição e reserva em hotel (pág. 
24). 

8. Ainda, faz-se pertinente observar que o cônjuge da recorrida recorreu à jurisdição estatal pela 
reparar os danos extrapatrimoniais da situação narrada no caso in tela, em que fez jus ao quantum 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Não conjecturo hipótese nos autos em 
que o dano sofrido pela recorrida apresenta-se maior que o de seu cônjuge.

9. Ante ao exposto, ouso discordar da sentença de primeiro grau para reduzir o quatum fixado para 
R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada para reduzir o valor do dano 
moral. Sem custas e sem honorários, ante o deslinde do julgamento.
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Juíza de Direito Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Relatora
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