
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
1ª Turma Recursal

1

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.915-631, Tel. 68 3302-0444/0445, Rio Branco-

AC - Mod. 500239 - Autos n.º 0015817-65.2015.8.01.0070

Recurso Inominado n.º 0015817-65.2015.8.01.0070
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Maria Rosinete dos Reis Silva
Recorrente : Gol Linhas Aéreas S/A 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Advogada : Fernanda Ribeiro Branco (OAB: 126162/RJ) 
Recorrido : Uira Viana Vitorino 
Recorrido : Sandra Sales de Oliveira 
Assunto : Indenização Por Dano Moral

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
CANCELAMENTO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA 
INDENIZATÓRIA NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) AOS 
RECLAMANTES, BEM FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que condenou ao 
pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos reclamantes, a título de danos morais por 
falhas na prestação do serviço pela empresa aérea VRG LINHAS AÉREAS S/A. 

2. A relação existente entre o passageiro e a empresa de transporte aéreo encontra-se albergada 
pela Lei nº 8.078/90, com a incidência de suas normas e de seus princípios, com força obrigatória. 
Em sendo assim, a fixação do dano moral decorrente de cancelamento do transporte aéreo não se 
sujeita à limitação prevista na Convenção de Montreal, posto que o Código de Defesa do 
Consumidor e a Constituição da República estabelecem a indenização por dano moral e material 
sem qualquer restrição. 

3. Ademais, inexistem provas acerca da ocorrência de caso fortuito. A empresa aérea não trouxe 
qualquer documento que informou os passageiros acerca do cancelamento do voo com 
antecedência. Pelo contrário, os reclamantes só tiveram ciência no momento do embarque, tendo 
que ter pego vários voos até o destino final, denotando que ultrapassou o limite do mero dissabor. 
Incontroverso que a companhia aérea deve zelar pela prestação de serviços eficientes e responder 
por danos provocados a seus clientes, ante responsabilidade objetiva como transportador.

4. Inegável, portanto, que houve falha na prestação de serviços da empresa aérea, a qual acarretou 
transtornos aos autores, fato que por si mesmo causa dano moral indenizável. 

5. Em relação ao quantum indenizatório, seu arbitramento é pretoriano para os voos nacionais, 
como é cediço, porquanto não encontra parâmetros da Lei. A quantia fixada, de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), englobada, a título de indenização por danos morais se mostra adequada para, de um 
lado consolar, que é um dos fins da reparação por dano moral e, de outro, para inibir igual conduta 
por parte da transportadora.

6. Recurso conhecido e não provido (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Parte recorrente vencida deve arcar com os pagamentos das custas processuais e dos honorários 
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Rio Branco, 09 de dezembro de 2016.

Juíza de Direito Maria Rosinete dos Reis Silva

Relatora
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