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Acórdão n.º :
Classe : Apelação n.º 0020518-06.2014.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Apelante : Gol Linhas Aéreas 
Advogado : Karlynete de Souza (OAB: 3797/AC) 
Advogada : VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB: 2472/AC) 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Apelado : ISABELLE DO SACRAMENTO SANTOS 
Advogado : Marcio de Macedo Torturela (OAB: 8530/AL) 

Assunto : Indenização Por Dano Moral

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR NÃO 
COMPROVADA. RECLAMADA APENAS ALTEROU NÚMERO E HORÁRIO DO 
VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GESTANTE EXPOSTA A DESGASTE 
PSICOLÓGICO DESNECESSÁRIO. QUANTUM MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO 
TERMO PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 
que possuía voo agendado para Maceió/AL, na data de 17 de dezembro de 2014, e em 08 
de dezembro do mesmo ano recebeu e-mail que informava alteração em seu voo. Ao entrar 
em contato com o SAC da Reclamada, a Reclamante foi surpreendida com informações 
desencontradas, umas dando conta de que havia problema com a pista do aeroporto de Rio 
Branco e outras de que seria reacomodada em voo de outra companhia aérea o mais breve 
possível. A última informação repassada, porém, foi a de que a única opção da Reclamante 
seria o reembolso.

2. Necessitando chegar ao seu destino até as 18 horas do dia 17 de dezembro – em razão do 
agendamento de consulta médica, referente ao pré-natal –, a Reclamante se dirigiu ao 
aeroporto, em 12 de dezembro de 2014, em busca de maiores esclarecimentos. Ao 
questionar funcionário da INFRAERO, a Reclamante foi informada de que a pista de voo 
estaria funcionando normalmente, bem como que o voo adquirido (GOL 1683) não havia 
sido cancelado, e sim substituído por outro (GOL 9977), que sairia na mesma data 
pretendida pela Reclamante, porém às 02h50min.

3. A Reclamante, então, se dirigiu ao balcão de informações da Reclamada, e os atendentes 
mantiveram a versão de que a pista estava interditada, e que não poderiam adotar qualquer 
providência, a não ser restituir o valor pretendido ou colocar a Reclamante em voo na data 
de 25 de dezembro, situação que ocasionaria a perda da consulta obstétrica anteriormente 
designada, das festividades de Natal e da hospedagem em resort.

4. Assim, requereu, liminarmente, o embarque na data de 17 de dezembro de 2014 – pela 
companhia Reclamada ou por outra – e, no mérito, a condenação da Reclamada ao 
pagamento de indenização por danos morais. Liminar deferida às fls. 21/23.

5. Em sua contestação (fls. 45/56), a Reclamada sustentou: que o cancelamento se deu em 
razão de obras na pista do aeroporto, tornando necessário a adequação de alguns voos; que 
a alteração foi informada com antecedência; que a Reclamante recebeu reembolso integral 
de sua passagem; que não houve dano moral.
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6. A sentença (fls. 129/130 e 132) julgou parcialmente procedente o pedido da 
Reclamante, condenando a Reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 
título de danos morais.

7. Inconformada com a decisão, a Reclamada interpôs Recurso Inominado (fls. 135/152), 
no qual reforçou as teses da contestação e pugnou pela reforma da sentença, julgar o feito  
improcedente.  Como tese alternativa, requereu a redução do quantum indenizatório.

8. Sem contrarrazões.

9. Não merece qualquer reparo a sentença. A Reclamada não comprovou que houve total 
interdição da pista que impedisse a decolagem. O documento da ANAC juntado à fl. 138 
não é hábil a produzir qualquer prova nesse sentido, uma vez que as informações nele 
contidas são codificadas e, partindo de análise leiga, apenas comunicou a necessidade de 
alteração, e não a suspensão das atividades no aeroporto de Rio Branco.

10. Outrossim, a matéria jornalística colacionada à fl. 139 – que noticia o retorno do 
funcionamento da pista a partir de 20 de dezembro de 2014 – apenas se refere aos voos 
realizados durante o dia, o que não era o caso da Reclamante, já que a saída de seu voo 
estava marcada para 01h15min (fl. 11).

11. Restou incontroversa, além disso, a alegação da Reclamante de que foi informada por 
funcionário da INFRAERO acerca da ausência de interdição na pista do aeroporto, tendo a 
Reclamada apenas alterado o número e o horário do voo que sairia no dia 17 de dezembro 
de 2014. 

12. É possível vislumbrar, em verdade, que após a concessão de medida liminar, a 
Reclamante foi acomodada em voo da Reclamada, que saiu exatamente no mesmo dia em 
que o anteriormente cancelado, circunstância que afasta por completo qualquer alegação de 
força maior para o cancelamento.

13. O consumidor, na grande maioria dos casos, procura os serviços das companhias aéreas 
para obter maior celeridade no deslocamento, ainda que o custo das passagens muitas vezes 
seja exorbitante. Ao frustrar a legítima expectativa, sem justificativa plausível, a 
Reclamada indubitavelmente causou lesão de ordem moral, não merecendo afastamento a 
condenação prevista na sentença. 

14. Não há que se falar na redução do quantum estipulado (R$ 10.000,00  dez mil reais), 
por estar plenamente adequado à situação narrada nos autos. A Reclamante, à época dos 
fatos, estava no sétimo mês de gestação, e foi submetida a desgastes psicológicos 
desnecessários.

15. Devida, porém, a alteração da sentença no que tange à incidência de juros de mora e 
correção monetária, que devem incidir a partir do arbitramento da indenização, em 
conformidade com recente entendimento do STJ.

16. Defiro, por fim, a retificação do pólo passivo, devendo fazer constar VRG LINHAS 
AÉREAS S/A, haja vista ter a Reclamada sido por aquela incorporada. 

17. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para o fim de determinar que os 
juros de mora e a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais apenas 
incidam a partir do arbitramento, bem como para retificar o pólo passivo da demanda, 
devendo constar VRG LINHAS AÉREAS S/A.

18. Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, consoante art. 
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55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0020518-06.2014.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 2ª Turma Recursal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre presentes à sessão, ÉLCIO SABO MENDES 
JÚNIOR (relator), JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA (membro) e ZENICE 
MOTA CARDOZO (membro), em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao 
recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 24/11/2016.

Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Relator
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