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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 990.10.274486-8, da Comarca de São Paulo, 

em que é apelante VRG LINHAS AÉREAS S/A (GOL LINHAS 

AÉREAS S/A) sendo apelados LOUIS JOSEPH LUCIEN MARIE 

DANIEL e PAULO GUARANI MOREIRA. 

ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO RETIDO DE 

FLS. 232/235 E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 

V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores WILLIAM MARINHO (Presidente) e RUBENS 

CURY. 

São Paulo, 26 /de 
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RECURSO - Apelação - Responsabilidade civil - Contrato 

de transporte - Insurgência contra a r. sentença que julgou 

procedente a ação de indenização por danos morais -

Admissibilidade parcial - Cerceamento de defesa não 

configurado - Afronta ao art. 5o LV da Carta Magna, não 

caracterizada - Apenas a VRG tem legitimidade passiva 

para esta demanda, portanto resta declarada a 

ilegitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A 

e extinto o processo sem resolução do mérito com relação 

a ela, condenados os autores no pagamento das custas 

processuais em proporção e honorários advocatícios 

arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento 

no art. 20, §4° do CPC e atualizados monetariamente a 

partir da intimação deste acórdão - A conduta da apelante 

ofendeu a dignidade dos autores como pessoas humanas, 

provocando dano moral para cada um deles - Verba 

indenizatória reduzida para R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

reais) para cada autor, atualizado monetariamente a partir 

da intimação deste acórdão, pelos índices oficiais 

constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de 

Justiça, atendendo ao princípio da equidade - Agravo 

retido prejudicado - Recurso parcialmente provido. 

1) Cuida-se de ação ordinária de indenização julgada 

procedente pela r. sentença de folhas 161/175, cujo relatório fica adotado e que 
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"Condenou as rés, solidariamente, a pagar para cada um dos autores a quantia 

equivalente a 200 salários mínimos. 

Apresentados os embargos de declaração de folhas 

178/182, os mesmos foram rejeitados (folhas 183). 

Apelação das rés em folhas 188/205 pleiteando a reforma 

e sustentando em síntese: 

i)reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré Gol Linhas 

Aéreas Inteligentes S/A porque é holding do Grupo Gol e não foi a responsável 

pelo transporte dos autores e na condição de controladora das empresas Gol 

Transportes Aéreos S/A e VRG Linhas Aéreas S/A promoveu a reestruturação 

societária do Grupo Gol incorporando a Gol Transportes Aéreos S/A e a GTI 

S/A pela VRG, ficando esta como sucessora universal daquelas em seus 

direitos e obrigações; 

ii)declaração de nulidade da r. sentença pelo julgamento 

antecipado, cerceando o seu direito de ampla defesa, impedindo a colheita do 

depoimento pessoal do autor, sob pena de confesso; 

iii)reconhecimento de qualquer conduta que viesse a 

provocar os danos reclamados pelos autores, esclarecendo que a separação 

de assentos nos vôos por numeração é mera referência para os passageiros a 

fim de evitar desentendimentos por conta da localização deste ou daquele 

determinado assento, sendo uma prática meramente organizacional, estando o 

passageiro obrigado a obedecer a tripulação, principalmente ao comandante; 

iv)atribuem aos autores a falta de cordialidade para 

atendimento ao pedido de reposicionamento a outros assentos, "resistindo, 

pois, de forma hostil, desproporcional e desarrazoada a um singelo pedido da 

tripulação". 

v)esclarecem que os autores não foram ofendidos em sua 

dignidade como pessoas humanas e dessa forma não existiram danos morais a 

serem indenizados devendo ser evitado o enriquecimento sem causa; 

vi)altemativamente pedem a redução do montante 

arbitrado na r. sentença. 

Os autores ofertaram suas contrarrazões em folhas 

210/230, pedindo que seja reconhecido o trânsito em julgado em desfavor da 
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^™®co-ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A uma vez que se tornou revel, 

deixando de contestara pretensão deduzida na petição inicial. 

O MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido dos autores diante 

da apelação apresentada de modo conjunto, conforme deliberação de folhas 

231. 

Isso motivou a apresentação do agravo retido de folhas 

232/235, insistindo os autores no julgamento conforme petição de folhas 

245/249. 

Recurso regularmente processado e preparado. 

É o relatório. 

DECIDO. 

2) Os autores Louis Joseph Marie Lucien Daniel e Paulo 

Guarani Moreira aforaram a presente ação ordinária de indenização por danos 

morais em face de VGR Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes 

S/A porque firmaram contratos de transporte entre as cidades do México e 

Guarulhos, tendo adquirido o direito de uso dos respectivos assentos (poltronas 

02 J e 2L, respectivamente). 

Todavia, depois de acomodados foram obrigados a 

deixarem seus respectivos assentos por prepostos das rés, os quais agiram de 

modo indelicado e antiprofissional e isso porque o comandante precisava 

daqueles lugares para descansar e eram de sua preferência. 

Diante da negativa, os autores foram ameaçados de serem 

retirados à força, inclusive com a possibilidade de expulsão do avião, 

terminando por se transferirem para outros assentos. 

Quanto à alegação de que a empresa Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A é parte ilegítima para figurar no pólo passivo desta demanda, 

considero que ela prospera, data vênia do entendimento dos autores. 

Isso porque os respectivos contratos de transporte foram 

firmados entre os autores e a VRG Linhas Aéreas S/A conforme a prova 

documental de folhas 33 e 41, sem qualquer participação da outra empresa. 

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A apenas é a 

controladora das empresas Gol Transportes Aéreos S/A e VRG Linhas Aéreas 

S/A tendo promovido a reestruturação societária do Grupo Gol incorporando a 
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^®t3ol Transportes Aéreos S/A e a GTI S/A pela VRG, ficando esta como 

sucessora universal daquelas em seus direitos e obrigações. 

Portanto, apenas a VRG tem legitimidade passiva para 

esta demanda, de modo que fica expressamente declarada a ilegitimidade 

passiva da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e extinto o processo sem 

resolução do mérito com relação a ela, condenados os autores no pagamento 

das custas processuais em proporção e honorários advocatícios arbitrados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, §4° do CPC e 

atualizados monetariamente a partir da intimação deste acórdão pelos índices 

oficiais constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça. 

Quando ofertaram suas contrarrazões os autores pediram 

que fosse reconhecido o trânsito em julgado, em desfavor da co-ré Gol Linhas 

Aéreas Inteligentes S/A uma vez que se tornou revel, deixando de contestar a 

pretensão deduzida na petição inicial. 

Como o MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido diante da 

apelação apresentada de modo conjunto, conforme deliberação de folhas 231, 

os autores aforaram o agravo retido de folhas 232/235. 

Contudo, como foi reconhecida a ilegitimidade passiva da 

referida empresa e extinto o processo em relação a ela, sem julgamento do 

mérito, só resta concluir que o julgamento do agravo retido restou prejudicado, 

data vênia. 

A apelação pediu que fosse declarada a nulidade da r. 

sentença pelo julgamento antecipado, cerceando o direito de ampla defesa, 

impedindo a colheita do depoimento pessoal do autor, sob pena de confesso. 

Todavia, não prospera essa preliminar porque a prova 

pretendida era totalmente inútil, estando o juiz autorizado pela lei processual 

civil a indeferir provas inúteis (art. 130 do CPC), considerando que o contrato 

de transporte restou incontroverso bem como a conduta relatada consistente 

na ordem do comandante para que os autores abandonassem os respectivos 

assentos. 

Logo, não existiu qualquer ofensa ao art. 5o LV da 

Constituição Federal em desfavor das apelantes. 

A empresa recorrente pede o reconhecimento de que 

inexistiu qualquer conduta que viesse a provocar os danos reclamados pelos 
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^*Tautores, esclarecendo que a separação de assentos nos vôos por numeração é 

mera referência para os passageiros a fim de evitar desentendimentos por 

conta da localização deste ou daquele determinado assento, sendo uma prática 

meramente organizacional, estando o passageiro obrigado a obedecer a 

tripulação, principalmente ao comandante. 

Essa argumentação é razoável. Porém, quando o 

passageiro adquire o bilhete de transporte aéreo, igualmente adquire o direito 

de utilizar o assento que lhe foi indicado quando da emissão do cartão de 

embarque (folhas 32 e 40). Apenas em circunstância excepcional ele poderá 

ser obrigado a deixar o local que lhe foi destinado. E o abandono do assento só 

para viabilizar o descanso do comandante não é circunstância excepcional, 

data vênia, tanto que a empresa encaminhou correspondência aos autores 

pedindo desculpas e anunciando punição ao seu funcionário (folhas 34/39 e 

42/47). 

Nem mesmo a alegação de que os autores agiram com 

falta de cordialidade para atendimento ao pedido de reposicionamento a outros 

assentos, "resistindo, pois, de forma hostil, desproporcional e desarrazoada a 

um singelo pedido da tripulação" favorece a empresa de transporte. 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor ela tem 

obrigação de prestar um bom serviço para os seus consumidores, tratando a 

todos com respeito e cordialidade. A conduta da apelante ofendeu sim a 

dignidade dos autores como pessoas humanas, provocando dano moral para 

cada um deles, viabilizando as respectivas condenações. 

Com efeito, o dano moral vem a ser "a lesão de interesse 

não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no 

dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano 

moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o 

complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito 

constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano... o direito não 

repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem 

decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria 

interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, 

Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72). 
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Resta saber se a quantia arbitrada na r. sentença (200 

salários mínimos para cada autor) está em consonância com os fatos aqui 

relatados. 

Para a fixação do "quantum" a ser indenizado há de se 

socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento 

da autora, bem como alguns princípios, tais como: intensidade do sofrimento; 

gravidade da ofensa; repercussão da ofensa; intensidade do dolo; situação 

econômica dos réus e a intimidação destes, para desestimular novas ofensas. 

Segundo posicionamento do STJ, o critério que vem sendo 

utilizado por aquela 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. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive 

damages" encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, 

anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento 

sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação 

civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 

884 do Código Civil de 2002" (Resp. n. 913.131-BA. Relator Ministro Carlos 

Fernando Mathias. Quarta Turma. Unânime. J. 16.9.2008). 

Feitas estas considerações e respeitado o entendimento 

do MM. Juiz de Direito, é caso de se reduzir o valor arbitrado para R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada autor, atualizado monetariamente a 

partir da intimação deste acórdão, pelos índices oficiais constantes da tabela 

prática fornecida por este Tribunal de Justiça, atendendo ao princípio da 

equidade, ficando, bem por isso, acolhido esse ponto das razões recursais. 

3) Ante o exposto, o meu voto julga prejudicado o agravo 

retido de folhas 232/235 e dá provimento parcial a apelação. 

São Paulo, 26 de outubro de 2010. 

ROmfE MESQUITA 
Relator ' 
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