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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1017683-34.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL 
LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado 
GILCY PEREIRA BRAGA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO 
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO E 
RAMON MATEO JÚNIOR.

São Paulo, 26 de junho de 2018.

Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO 36200

 

APELAÇÃO Nº 1017683-34.2017.8.26.0003 

RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO 

MESQUITA DE OLIVEIRA

JUIZ(A) PROLATOR(A) : GUSTAVO SANTINI TEODORO

APELANTES : GOL LINHAS AÉREAS S/A E OUTRO

APELADO : GILCY PEREIRA BRAGA 

COMARCA : SÃO PAULO

RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral  Transporte 
aéreo  Voo Nacional  Incidência normativa ditada no 
julgamento do RE 636.331 que se aplica somente às hipóteses 
de transporte aéreo internacional - Aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor, em detrimento da Convenção de 
Varsóvia - Atraso de voo que acarretou a perda de conexão, 
com a chegada do autor a cidade de destino com 
aproximadamente seis horas de atraso -  Transtornos advindos 
da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros 
dissabores ou aborrecimentos - Dano moral “in re ipsa” - 
Fixação do “quantum” indenizatório em R$ 8.000,00 que 
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
para o caso concreto - Termo “a quo” dos juros de mora que é 
a data da citação, consoante o art. 405 do Código Civil  
Apelação não provida.

1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais julgada 

procedente pela r. sentença de fls. 141/144, cujo relatório fica adotado.
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 Apelam as rés (fls. 146/182). Alegam a aplicação da 

Convenção de Varsóvia ao presente caso, em detrimento do Código de Defesa 

do Consumidor, tendo em vista o entendimento adotado pelo C. STF no 

julgamento do RE nº 636.331, afetado sob o rito de repercussão geral. Sustentam 

que houve a necessidade de realização de reparos técnicos na aeronave, 

tratando-se de um atraso de aproximadamente 6 horas, tendo o apelado contado 

com toda assistência necessária prestada pelas apelantes, não havendo que se 

falar em indenização por danos morais. Dizem que o “quantum” indenizatório (R$ 

8.000,00) é excessivo, sendo que os juros moratórios deveriam ter como termo 

inicial a data do julgamento da lide. Contrarrazões às fls. 195/210.

Recurso regularmente processado e preparado.

Nos termos dos artigos 1º e 2º da Resolução 549/2011, as 

partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 218/219). Todavia, 

não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas 224.

É o relatório.

2) Alega o autor na inicial que adquiriu passagem aérea junto 

à ré para realizar uma viagem de 2 dias de duração, com saída de Salvador/BA 

às 4h32min, com chegada ao Rio de Janeiro, onde faria conexão, com saída às 

7h25min e chegada ao destino (Foz do Iguaçu/PR) às 9h35min. Sustenta ter 

chegado com antecedência ao aeroporto de Salvador, todavia a aeronave que o 

levaria ao Rio de Janeiro foi substituída, tendo o voo 2025 decolado somente às 

7h32min. Assevera que em razão do atraso, não teria chegado ao Rio de Janeiro 

a tempo para a conexão com o voo que o levaria a Foz do Iguaçu. Diz que a 

empresa aérea o remanejou para um voo da LATAM, com saída do Rio de 

Janeiro às 13h40min e chegada em Foz do Iguaçu às 16h00min. Relata que ficou 

durante todo o período de espera sem assistência alguma, tendo o atraso lhe 

causado transtornos e desgastes emocionais, além da perda de um dia de sua 

viagem, comprometendo o seu final de semana junto com a sua esposa, que 

estuda medicina no Paraguai. Diante destes fatos, requereu indenização por 

danos morais.

A r. sentença julgou procedente a ação para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. 
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Daí o presente recurso de apelação, que não merece acolhida.

Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram 

contrato de transporte aéreo e que houve alteração do horário de embarque em 

voo que levaria o autor ao Rio de Janeiro, com consequente perda de conexão 

em tal cidade, e chegada a Foz de Iguaçu com aproximadamente seis horas de 

atraso. 

Em julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331, o STF 

determinou a supremacia da Convenção de Varsóvia, complementada pela 

Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de 

extravio de bagagem e de prescrição de demandas relativas a transporte aéreo 

internacional de passageiros.

No caso “sub judice”, ao contrário do que pareceu às 

apelantes, não se aplica a Convenção de Varsóvia, uma vez que se trata de 

transporte realizado unicamente em território nacional, sendo certo que a 

incidência normativa ditada no julgamento do RE 636.331 aplica-se somente às 

hipóteses de transporte aéreo internacional. 

As apelantes não lograram êxito em demonstrar que inexistiu 

falha na prestação de serviço.

Embora as apelantes aleguem que toda assistência foi 

prestada ao apelado, nenhuma prova produziram nesse sentido de forma a isentá-

las de sua responsabilidade.

A responsabilidade das rés é objetiva, inexistindo nos autos 

comprovação da ocorrência de uma das excludentes constantes do art. 14, § 3º, 

incisos I e II, da Lei nº 8.078/1990 ou de qualquer fato imprevisível para se aplicar 

excludente de responsabilidade.

Assim, não se pode deixar de responsabilizar as apelantes 

pelos fatos alegados na inicial.

Os transtornos advindos da falha na prestação do serviço 

ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo dano 

moral “in re ipsa”.

A propósito, esta Câmara, em caso similar, decidiu que 

“Restou provado nos autos um atraso de voo superior a 4h00 na cidade de escala 
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e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável, notadamente pela 

irritação, fadiga e frustração causada ao autor, em razão do atraso além do 

normal, o que caracteriza ofensa à personalidade, impondo o dever de indenizar.” 

(Apelação nº 1044052-57.2016.8.26.011, Rel. Des. Ramon Mateo Junior, j. 

20/03/2018).

Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais 

deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, 

de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.  

A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:

“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior na 

fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições 

pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de 

cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem 

como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n. 

913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).

No caso “sub judice”, atendidas as peculiaridades do caso 

concreto e levando-se em consideração os inconvenientes suportados pelo autor, 

não há que se falar que o “quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$ 

8.000,00) é excessivo. Tal quantia se mostra razoável e proporcional a 

desestimular as ofensoras a repetir o ato, não provocando um enriquecimento 

sem causa ao requerente. 

Tratando-se de relação contratual, contam-se os juros de 

mora a partir da citação, consoante o art. 405 do Código Civil. 

Nesse sentido: “Tratando-se de responsabilidade contratual, 

os juros moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 

do Código Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos danos morais, a 

partir de sua fixação.” (AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, j. em 24/05/2011, STJ).

Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da 

lavra do eminente magistrado Gustavo Santini Teodoro, majorados os honorários 

advocatícios para 15% do valor da condenação, a teor do art. 85, §11, do NCPC.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1017683-34.2017.8.26.0003 -Voto nº 36200 6

3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

São Paulo, 26 de junho de 2018.

ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA

Relator
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