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Recurso Inominado n° 0015905-09.2019.8.16.0018 

4 º Juizado Especial Cível de Maringá 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. Recorrente(s):  

 _____________________ Recorrido(s): 

Relator: Álvaro Rodrigues Junior 

  

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OFERTA DE PASSAGENS AÉREAS 

PROMOCIONAIS A R$ 3,90 (“GOL A PREÇO DE BRAHMA”). PROPAGANDA 

ENGANOSA. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESRESPEITO À BOA-FÉ 

OBJETIVA E AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DEVER DE CUMPRIMENTO 

DA OFERTA (CDC, ART. 35, I). DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

  

1 .Ação ajuizada em 05/08/2019. Recurso inominado interposto em 04/02/2020 e 

concluso ao relator em 29/04/2020.   

2 . Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos 

morais, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes, na forma do art. 487, I, 

do CPC, para: a)   condenar as rés ao pagamento solidário de indenização por danos 

morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária nos índices do 

INPC/IGP-DI desde a data do arbitramento, acrescido de juros de mora calculados 

de forma simples de 1% a.m. a partir da data de citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual (movs. 25. 1 e 39.1); b) determinar o cumprimento, nos 

termos do art. 35, I do CDC, da oferta de passagens na quantidade do regulamento 

da promoção, no período equivalente, mas durante o ano de  2020, inclusive com as 

respectivas formas de pagamento e demais normas constante no regulamente, sob 

pena de incidir multa diária, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitados a 30 

( trinta) dias-multas e posterior conversão da obrigação em perdas e danos nos 

termos do art. 52,V da Lei 9.099/1995 (movs. 39.1 e 56.1). 

3 . Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, as seguintes 

matérias: a) inexistência de cancelamento da promoção; b) número limitados de 

passagens; c)   indisponibilidade do site - evento imprevisível e inesperado; d) 
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impossibilidade de manutenção do valor promocional; e) não observância quanto ao 

período de utilização; g) danos morais não configurados; h) juros de mora que devem 

incidir desde a sentença; j) alternativamente, redução da indenização fixada por 

danos morais (mov. 66.1). 

4. Recurso respondido (mov. 83.1). 

5. Restou incontroverso nos autos que as rés divulgaram ao público em suas redes 

sociais a promoção "Preço Brahma", através da qual seria possível efetuar a 

compra de determinadas passagens aéreas internacionais por R$ 3,90 (preço de 

uma lata de cerveja) acrescido de taxas de embarque (mov. 18.5). A promoção era 

válida apenas durante o período do jogo entre Brasil x Venezuela (das 21:30 às 

23:30 h), realizado no dia 18/06/19. O autor não conseguiu efetuar a compra 

porque o site eletrônico da recorrente saiu do ar. Embora alegue que tenha 

efetuado a venda das 140 passagens oferecidas em promoção, em momento 

algum a recorrente comprovou tal alegação, seja neste autos e nem mesmo após 

ter sido intimada pelo PROCON-SP. Além disso, segundo apurou o PROCON-SP, 

78 dessas passagens foram destinadas à agências de viagens e não ao 

consumidor, conforme foi amplamente divulgado, o que acabou resultando em 

multa de R$ 3,5 m i l h õ e s  ( 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/27/gol-e-multada-em-mais-de-

r- 

).  

6. Evidenciado está, portanto, que a propaganda veiculada pela recorrente induziu o 

público a uma  falsa  percepção  da  realidade, em cristalino desprestígio à boa-fé 

objetiva e ao princípio da confiança e em total afronta ao disposto no art. 37 do 

CDC, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:  “A 

oferta ao público, entendida como a divulgação de produto ou serviço a um 

coletividade de pessoas utilizando um meio de comunicação de massa, equivale à 

proposta, caso apresente os requisitos essenciais do contrato, possuindo, portanto, 

o efeito de vincular o ofertante a partir da difusão da informação ao público-alvo 

(arts. 427 e 429 do CC). (...) É  direito  do aceitante exigir o cumprimento forçado 

do que foi declarado se a oferta dirigida ao público for feita apropriadamente, não 

sendo  permitido  ao  ofertante  arrepender-se.  Tal  tipo  de divulgação faz parte 

do risco da atividade, sendo ínsitos os deveres de bem informar e de não enganar, 

de modo que há completa vinculação com o conteúdo divulgado. (...) A oferta, caso 

perca a eficácia obrigatória, poderá se transmudar em propaganda   enganosa  ou 

abusiva,  sobretudo  se  induzir  no público-alvo  uma  falsa  percepção  da 

realidade,  ao  frustrar as legítimas   expectativas   criadas  pela  informação  

veiculada,  em desprestígio à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança (STJ, REsp 

1447375/SP, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 

7. Imperioso destacar que a situação aqui discutida não diz respeito e em nada se 

assemelha a um erro grosseiro, com divulgação de passagens a preços 
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baixíssimos, no sistema do site da companhia aérea. A ressalva faz-se salutar pois, 

se assim fosse, não incidiria a ré Gol Linhas Aéreas S/A em falha na prestação de 

serviços (STJ, REsp 1794991/SE, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020). 

8. Por conseguinte, não merece reforma a sentença quanto à determinação do 

cumprimento da oferta veiculada, já que a obrigatoriedade da oferta ao público, 

associada aos princípios da boa-fé, da transparência, da cooperação e da 

confiança, incluídos os deveres de bem informar e de não enganar, são 

instrumentos de estímulo à atuação responsável e ética das empresas. 

9. É  firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “o dano moral tem sido definido 

como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se 

destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte 

afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, 

encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, 

previsto no art. 1º, III, da CF. Considerada essa dimensão do dano moral - e para 

frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais 

rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a 

mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez 

mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese 

concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa 

humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o 

equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp 

1660152/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

14/08/2018, DJe 17/08/2018). 

9. Na hipótese dos autos, embora tenha sido frustrante, não ocorreu qualquer 

violação aos seus direitos de personalidade. Sendo assim, indevida a indenização 

por dano moral. 

10. Recurso parcialmente provido para afastar indenização por danos morais. 

11. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência 

de 15% sobre o valor atualizado da causa. Custas devidas (Lei Estadual 

18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). 

  

  

Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de GOL LINHAS AÉREAS S.A., 

julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Provimento em Parte nos exatos termos do voto. 

O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz(a) Marcel Luis Hoffmann, 
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com voto, e dele participaram os Juízes Alvaro Rodrigues Junior (relator) e Helder Luis Henrique 

Taguchi. 

  

18 de agosto de 2020 

Álvaro Rodrigues Junior 

Juiz (a) relator (a) 


