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Acórdão n.º :
Classe : Apelação n.º 0000095-06.2017.8.01.0010
Foro de Origem : Bujari
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Recorrente : Gol Transportes Aéreos S/A - Gol 
Advogado : Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC) 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Recorrido : Yara Fernandes Vieira

Assunto : Indenização Por Dano Moral

RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE 

VOO. RECLAMADA NÃO COMPROVOU IMPOSSIBILIDADE DE 

REACOMODAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE, SEU OU DE OUTRA COMPANHIA 

AÉREA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS 

MATERIAIS ORIUNDOS DA OMISSÃO DA RECLAMADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS 

DE MORA ALTERADO, A CONTAR DO ARBITRAMENTO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, ao fundamento de que 
adquiriu passagem para o dia 20/01/2017, à 01h20min, trecho Rio Branco-São Paulo, a fim 
de participar de seminário realizado pela empresa MARY KAY entre 21 e 23 de janeiro de 
2017, com inscrição no valor de R$ 500,97 (quinhentos reais e noventa e sete centavos). 

2. Para o evento, era necessária a aquisição de produtos no total de R$ 509,00 (quinhentos 
e nove reais).

3. Além disso, a Reclamante participaria de celebração para consultoras, às 19h do dia 
20/01/2017, com entrada no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). 

4. Ao realizar embarque, a Reclamante adquiriu acento no valor de R$ 39,00 (trinta e nove 
reais), porém, teve o voo cancelado de última hora. A Reclamada apenas ofereceu 
realocação para o dia 22/01/2017, proposta que não atendia aos interesses da Reclamante.

5. Assim, requereu a condenação da Reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.098,41 
(mil e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), de 45.000 (quarenta e cinco mil) 
milhas despendidas pela passagem, bem como ao pagamento de indenização por danos 
morais, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

6. Em sua contestação (fls. 35/50), a Reclamada levantou a preliminar de incompetência 
territorial e, no mérito, alegou: que o voo foi cancelado em decorrência de mau tempo; que 
a Reclamante foi regularmente cientificada dos motivos que levaram ao cancelamento; que 
providenciou o embarque de todos os passageiros em voo subsequente; que não se recusou 
a prestar os auxílios necessários à Reclamante; que não há prova do dano material 
suportado; que não houve dano moral.

7. A sentença (fls. 86/96) afastou a preliminar suscitada na contestação e julgou 
parcialmente procedente o pedido da Reclamante, condenando a Reclamada ao 
pagamento de R$ 589,41 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), a 
título de danos materiais, R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), referentes às perdas 
e danos – em razão da impossibilidade de devolução de 45.000 milhas, pois cancelado o 
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contrato –, e de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

8. Inconformada com a decisão, a Reclamada interpôs Recurso Inominado (fls. 105/120), 
no qual reforçou as teses da contestação e pugnou pela reforma da sentença, para julgar 
improcedente a pretensão inicial. Como tese alternativa, requereu a redução do valor da 
indenização por danos morais, bem como a alteração da incidência dos juros de mora, que 
devem contar do arbitramento, e não da citação.

9. Sem contrarrazões. É o relatório. 

10. É certo que as companhias aéreas devem prezar pela segurança da tripulação e dos 
passageiros. Em alguns casos, tal cautela implica no cancelamento de voos.

11. A Reclamada obteve êxito em demonstrar que, na data da viagem agendada pela 
Reclamante, o aeroporto de Rio Branco foi tomado por nevoeiro (fl. 109), que 
comprometeu a visibilidade da pista. 

12. Em que pese o motivo de força maior, falhou a Reclamada em garantir a reacomodação 
da Reclamante em período hábil ou, ao menos, os fatos que impediam tal providência.

13. Não há qualquer documento nos autos que permita verificar a indisponibilidade de 
vagas em voo imediatamente subsequente, no dia 21/01/2017, de forma a mitigar os 
prejuízos causados pelo cancelamento.

14. A Reclamada sequer comprovou/alegou ter, ao menos, tentado embarcar a Reclamante 
em voo de outra companhia áerea, tão logo fosse possível. 

15. Dessa forma, a falha na prestação de serviço da Reclamada não se deve ao 
cancelamento do voo, mas à inércia quanto à adoção de providências para reduzir os 
transtornos experimentados pela Reclamante. Não há razão, assim, para concluir 
diversamente à necessidade de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela 
Reclamante, em decorrência da omissão da Reclamada.

16. Melhor sorte não assiste à Reclamada quanto ao pedido de afastamento da condenação 
em indenização por danos morais. 

17. 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 não buscar reacomodar a Reclamante com urgência, em voo seu ou de 
outra companhia, a Reclamada indubitavelmente causou lesão de ordem moral, que deve 
ser indenizada.

18. Porém, considerando o êxito da Reclamante também quanto ao pedido de indenização 
por danos materiais, bem como a ausência de transtornos em maior proporção, adéquo o 
quantum indenizatório aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo o 
valor estipulado pelo Juízo a quo (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois 
mil reais). 

19. Devida, por fim, a alteração da sentença no que tange à incidência de juros de mora 
sobre o valor da condenação por danos morais, que devem incorrer a partir do arbitramento 
da indenização, em conformidade com recente entendimento do STJ.

20. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para o fim de reduzir o valor da 
indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), e alterar a incidência dos 
juros de mora a tal título, que devem incorrer desde a sentença (momento no qual houve o 
arbitramento).
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21. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, 
consoante art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0000095-06.2017.8.01.0010, 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, 22/06/2017.

Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior
Relator
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