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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003329-36.2013.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante/apelado GOTRANS GLOBAL LOGISTICA LTDA, é apelado/apelante 
AMERICAN AIRLINES INC e Apelado PEKSEN PESAGEM, INSTRUMENTAÇÃO E 
CONTROLE LTDA.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de 
apelação da ré American Airlines e parcial provimento ao recurso da corré 
Gotrans. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), SEBASTIÃO JUNQUEIRA E JOÃO 
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.

São Paulo, 9 de junho de 2014. 

Ricardo Pessoa de Mello Belli
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Apelações com revisão nº: 0003329-36.2013.8.26.0011

Comarca: CAPITAL - 5ª Vara Cível 

Apelantes/apeladas: GOTRANS GLOBAL LOGÍSTICA LTDA. e AMERICAN AIRLINES 

INC. 

Apelada: PEKSEN PESAGEM, INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA.

MM. Juíza de primeiro grau: Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira 

Voto nº 18.579

Apelação  Transporte aéreo internacional  Extravio de carga  
Ação de indenização  Sentença de acolhimento parcial dos pedidos 

 Reforma parcial.
1. Cerceamento de defesa  Inocorrência  Solução do litígio 
reclamando, apenas, a produção de prova documental, esta já 
encartada aos autos.
2. Legitimidade de parte  Aferição devendo tomar por pressuposto 
o quadro descrito na petição inicial, sem considerações sobre a 
veracidade ou não dos fatos ali expostos, ou sobre a existência ou 
não do afirmado direito  Aplicação da chamada teoria da asserção, 
adotada pela moderna processualística brasileira  Situação dos 
autos em que, por tal critério, o direito de ação está sendo 
corretamente exercido, inexistindo “carência”. 
3. Transporte de cargas  Situação dos autos retratando a 
contratação do chamado transporte cumulativo, para o qual o art. 
756 do CC estabelece a responsabilidade solidária dos 
transportadores incumbidos dos serviços, salvo o direito de regresso 
entre estes.
4. Transporte internacional de cargas por via aérea  Vínculo entre 
as partes não traduzindo relação de consumo, por envolver 
sociedades empresárias de grande porte e experimentadas, todas, 
em negócios do gênero  Hipótese se subordinando à disciplina da 
Convenção de Varsóvia, que representa lei especial, nos termos do 
art. 178 da CF, e, pois, se sobrepõe ao Código Civil em tema de 
transporte aéreo internacional  Precedentes do STF  Caso dos autos 
em que o contrato não estabeleceu cláusula de responsabilidade 
integral do transportador pelo valor da carga, como prevê o art. 22, 
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“2”, letra “a”, da Convenção, conquanto a portentosa empresa 
contratante certamente tivesse conhecimento dessa modalidade de 
contratação e, em contrapartida, da circunstância de implicar ela 
custo adicional  Cenário em que têm plena aplicabilidade os limites 
da Convenção  Indenização tarifada já satisfeita à empresa 
encarregada da contratação da companhia de transporte aéreo, em 
nome de quem foi realizado o negócio  Pagamento válido, até pelo 
prisma do princípio da boa-fé objetiva  Ação ligeiramente 
procedente, apenas para condenar a primeira responsável pelo 
transporte a restituir o que recebeu a título de indenização  Verbas 
da sucumbência atribuídas integralmente à responsabilidade da 
autora, porque mínima a parcela atendida do pedido frente ao todo.

Apelação da ré American Airlines provida; parcialmente provida a 
da corré. 

1. Trata-se de ação de indenização proposta por 

PEKSEN PESAGEM, INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA. em face de GOTRANS 

GLOBAL LOGÍSTICA LTDA. e AMERICAN AIRLINES INC. 

2.

Em síntese, diz a autora que é empresa especializada 

em automação industrial e que, para o desempenho de sua atividade, necessita 

importar equipamentos que comercializa. Afirma que entre outubro e 

novembro de 2012 fechou diversos pedidos de mercadorias junto à sua 

fornecedora, a empresa norte-americana Hardy Process Solutions, no valor 

global de US$ 54.151,00. Como a empresa fornecedora não fornece serviço de 

entrega das mercadorias, a autora precisou contratar a ré GOTRANS, para 

prestar o serviço de transporte destas de San Diego/Califórnia até o aeroporto 
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de Guarulhos. A GOTRANS acabou subcontratando a empresa Pilot Air Freight, 

que atua nos Estados Unidos, para efetuar o transporte terrestre e providenciar 

o embarque aéreo da mercadoria, que foi realizado pela American Airlines. As 

mercadorias foram enviadas para o Brasil em 2.11.12 e, em 12.11.12, a 

GOTRANS informou à autora que os equipamentos já se encontravam em solo 

brasileiro aguardando o procedimento de liberação alfandegária. Para tanto 

emitiu recibo pelos serviços prestados, no valor de R$ 2.330,08, quantia esta 

satisfeita pela autora. Entretanto, posteriormente, a autora teve a notícia de 

que, por um erro dos prepostos da Amercian Airlines na colocação da etiqueta 

de identificação das mercadorias, estas foram enviadas ao Equador e não mais 

foram localizadas. Donde a demanda, por meio da qual pretende a condenação 

solidária das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais 

experimentados, de R$ 111.723,17, nisso incluído o valor pago à GOTRANS pelos 

serviços de transporte, além de danos emergentes e lucros cessantes. 

A r. sentença julgou parcialmente procedente a 

demanda para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 

109.393,09, com correção monetária desde a conversão para a moeda nacional 

(29.1.13), e juros de mora, de 1% a.m., estes a partir da data da citação, e para 

condenar a corré GOTRANS ao reembolso de R$ 2.330,08, com correção 

monetária desde o desembolso e juros de mora, de 1% a.m., a contar da data da 
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citação. Asseverou que o pleito de indenização por lucros cessantes é inepto, já 

que estes nem sequer foram narrados ou provados nos autos. Responsabilizou 

as rés pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária em 10% sobre o 

montante da condenação (fls. 205/208).  

Apelam ambas as rés.

Como fundamentos da irresignação, diz a GOTRANS 

o que segue, em substância: (a) preliminarmente, houve cerceamento do seu 

direito de defesa, já que o julgamento antecipado da lide lhe tolheu a 

oportunidade de produzir provas; (b) a pretensão da autora é juridicamente 

impossível em face da GOTRANS, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade 

passiva, já que a respectiva responsabilidade “iniciou-se com o recebimento da 

mercadoria no estabelecimento da empresa exportadora norte-americana 

Hardy Process Solutions e findou com a entrega no aeroporto de embarque (San 

Diego), o que de fato ocorreu”; e (c) deve haver a aplicação do Pacto de 

Varsóvia, com as atualizações da Convenção de Montreal, ao caso dos autos, já 

que se trata de extravio de mercadoria ocorrido no transporte aéreo 

internacional. Desse modo, caso seja devida alguma indenização à autora, esta 

deve se limitar a 17 direitos especiais, o que corresponde a R$ 4.421,70 (fls. 

217/228).
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De seu turno, a corré American Airlines reitera a 

preliminar de carência da ação anteriormente suscitada, por entender que no 

contrato realizado com a Pilot Air Freight constava apenas o peso da mercadoria 

de 85kgs e, em razão do extravio da carga, a Amercian Airlines realizou o 

pagamento de indenização àquela empresa, no valor de US$ 451,23, 

correspondente ao peso da mercadoria perdida. Outrossim, afirma que é 

possível verificar que não houve nenhum valor declarado para as mercadorias 

no contrato de responsabilidade exclusiva da Amercian Airlines (AWB nº 

001-3464-2333, de fl. 174). Assevera que o valor de US$ 54,151.00 foi inserido 

irregularmente no documento de fl. 42, pois nos documentos emitidos 

posteriormente àquele não consta nenhum valor declarado. Por último, afirma 

que deve ser aplicada a Convenção de Varsóvia/Montreal ao caso dos autos e 

que a responsabilidade pelas verbas da sucumbência devem ser repartidas 

igualitariamente entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC (fls. 234/244).

2. Recursos tempestivos (fls. 211, 217 e 234), 

preparados (fl. 229/232 e 245/247) e respondidos (fls. 252/262 e 264/269).

É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença 

quanto ao mais.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0003329-36.2013.8.26.0011 7

3. Sem consistência a preliminar de cerceamento de 

defesa suscitada pela GOTRANS.

A prova oral, de cuja falta de produção se queixa a 

corré, evidentemente não seria capaz de alterar o cenário dos autos, que 

demanda prova exclusivamente documental, esta já encartada aos autos.

Aliás, a suscitante da preliminar nem mesmo se dá ao 

trabalho de esclarecer que fatos pretendia demonstrar mediante a prova não 

produzida.

4. As preliminares de “carência da ação”, suscitadas 

por ambas as apelantes, tomam por base conceitos ultrapassados da 

processualística.

Ora, se as rés/apelantes têm ou não a 

responsabilidade que lhes é imputada na petição inicial, isso se refere, na 

verdade, ao mérito da questão e, portanto, deve ser analisado como tal.

Importa que o quadro fático exposto na petição 

inicial como causa de pedir evidencia, ao menos em tese, a responsabilidade das 
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apelantes frente à autora/apelada. 

Incidem as apelantes no vezo de analisar a presença 

ou não das condições da ação com olhos voltados à existência ou não do próprio 

direito material em discussão na demanda. 

Tal antiquado enfoque apresenta inúmeros 

inconvenientes, bastando dizer, apenas para exemplificar, que, a partir dele, 

toda vez que o réu de uma ação de investigação de paternidade negasse o 

alegado vínculo haveria de fazê-lo à guisa de “preliminar” de ilegitimidade de 

parte, quando se sabe que o tema envolve típica questão de mérito.

No Brasil, a atual processualística adota a chamada 

teoria da asserção, assim explicitada na lição de FREDIE DIDIER JR., que invoca a 

doutrina de ALEXANDRE CÂMARA, KAZUO WATANABE, FLÁVIO LUIZ YARSHELL, 

LEONARDO GRECO, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, JOSÉ ROBERTO DOS 

SANTOS BEDAQUE, SÉRGIO CRUZ ARENHART, LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA 

CUNHA, ARAKEN DE ASSIS, LUIZ GUILHERME MARINONI, entre vários outros: 

“... As dificuldades que normalmente se apresentam 

na separação das condições da ação do mérito da 

causa  aliadas ao fato de que a extinção do processo 
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sem exame do mérito, por carência da ação, após 

longos anos de embate processual, é conseqüência 

indesejável  fizeram com que surgisse uma 

concepção doutrinária que busca mitigar os efeitos 

danosos que a aplicação irrestrita do que o Código de 

Processo determina poderia causar.

Sem olvidar o direito positivo, e considerando a 

circunstância de que, para o legislador, carência de 

ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-

se que a análise das condições da ação, como 

questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita 

ao momento de prolação do juízo de admissibilidade 

inicial do procedimento. Essa análise, então, seria 

feita à luz das afirmações do demandante contidas 

em sua petição inicial (in statu assertionis). 'Deve o 

juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por 

hipótese, que todas as afirmações do autor são 

verdadeiras, para que se possa verificar se estão 

presentes as condições da ação'. 'O que importa é a 

afirmação do autor, e não a correspondência entre a 

afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito'.

Não se trata de um juízo de cognição sumária das 

condições da ação, que permitiriam o reexame pelo 

magistrado, com base em cognição exauriente. O 

juízo definitivo sobre a existência das condições da 
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ação far-se-ia nesse momento: se positivo o juízo de 

admissibilidade, tudo o mais seria decisão de mérito, 

ressalvado os fatos supervenientes que 

determinassem a perda de uma condição da ação. A 

decisão sobre a existência ou não de carência de 

ação, de acordo com esta teoria, seria sempre 

definitiva. Chama-se de teoria da asserção ou da 

prospettazione”. (“Curso de Direito Processual Civil”, 

vol. “1”, p. 173  grifei).

Bem afastadas, pois, tais objeções preliminares. 

Mérito.

5. Diversamente ainda do que argumentam as 

apelantes, está evidenciada, sem sombra de dúvida, a existência de relação 

jurídica entre elas e a apelada, a ensejar, em princípio, a responsabilidade entre 

tais personagens.

O negócio que ensejou tal relação jurídica 

representou típico contrato de transporte cumulativo. 

A respeito do chamado transporte cumulativo, veja-
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se a lição de VALÉRIA BONONI GONÇALVES DE SOUZA: 

 “Identifica-se em seu aspecto subjetivo pela presença 

de uma pluralidade de transportadores, os quais 

respondem em regime de solidariedade frente ao 

expedidor ou passageiro pela completa execução do 

contrato, sendo irrelevante à sua configuração o fato 

de serem empregados um ou vários modos de 

transporte” (“Comentários ao Código Civil Brasileiro”, 

vol. 7, Forense, 2004, p. 56). 

 CUNHA GONÇALVES remarca, como uma das 

características do transporte cumulativo, a necessidade de um transportador 

como contratante inicial, nos seguintes termos: 

“Este contrato, embora celebrado somente com um 

transportador inicial, obriga todos os transportadores 

subsequentes, pois, em relação a cada um destes, 

fica sendo expedidor o seu predecessor” (op. cit., p. 

60).

É bem essa a hipótese dos autos, uma vez que a 

apelada, na condição de remetente/destinatária da carga, incumbiu dos serviços 

a transportadora GOTRANS e esta, por sua vez, contratou a Pilot Air Freight, a 
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qual, de seu turno, contratou a American Airlines.

E o art. 756 do CC é de meridiana clareza ao 

estabelecer a responsabilidade solidária, “pelo dano causado perante o 

remetente”, de todos os transportadores envolvidos no chamado “transporte 

cumulativo”, “ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de 

modo que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele 

ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano.”

Ainda a propósito, conquanto não exibido o eventual 

instrumento do contrato celebrado entre a autora/apelada e a corré/apelante 

GOTRANS, claríssimo está ter sido ela incumbida da integralidade dos 

transportes, até a chegada da carga ao destino (Guarulhos). Fosse de outro 

modo, a GOTRANS não teria, ela própria, providenciado o preenchimento e a 

entrega, em seu nome, do designado “Claim Form”, isto é, da reclamação pelo 

extravio da carga junto à corré American Airlines (fls. 46/47), nem trocado 

inúmeras mensagens eletrônicas, seja com a companhia de transporte aéreo, 

seja com a apelada, a respeito do episódio (fls. 49/56).

Logo, não tem o menor fundamento, beirando à 

litigância de má-fé, a alegação segundo a qual a obrigação da apelante 
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GOTRANS teria se encerrado no momento da entrega da mercadoria para o 

transporte realizado pela coapelada American Airlines.

6. No que concerne ao tema de fundo propriamente 

dito, é preciso deixar claro, antes de mais nada, que a hipótese dos autos não 

guarda correspondência com os litígios normalmente travados contra empresas 

de transporte aéreo, envolvendo, no mais das vezes, consumidores típicos. 

Cuida a espécie de transporte de carga contratado 

por empresa portentosa e experimentada na importação dos produtos que 

comercializa, como declarado na própria petição inicial. 

Tratando-se de relação entre sociedades 

empresárias, inexistente desproporção de forças entre elas e, mais, versando o 

objeto do contrato sobre algo que representa rotina na atividade empresarial 

do contratante dos serviços, seria despropositado afirmar que o vínculo jurídico 

em questão se subordina às disposições do Código de Defesa do Consumidor  

nem disso cogitam as litigantes. 

Daí que a relação entre as partes se subordinaria, em 

princípio, à disciplina do Código Civil. 
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7. Todavia, existe lei específica regendo os aspectos 

jurídicos aqui controvertidos da citada relação, representada ela pela chamada 

Convenção de Varsóvia. 

Basta observar o art. 178 da CF, claríssimo no sentido 

de que a ordenação do transporte aéreo internacional deve observar acordos 

firmados pela União com outros Estados estrangeiros, vale dizer, os tratados 

internacionais. 

Significa isso dizer que, para nosso ordenamento 

jurídico, os tratados relacionados ao transporte internacional, obviamente se 

ratificados pelo Estado brasileiro, representam lei especial.

E é de noção hermenêutica elementar que a lei 

especial não é revogada pela lei geral. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Pretório Excelso, 

como se vê, entre outros, dos precedentes firmados em RE 297.901/RN, 2ª 

Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, j. 7.3.06, e AI 715877/SP, Rel. Min. CÁRMEN 

LÚCIA, j. 23.3.09, o primeiro deles assim ementado:
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“PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓRIA 

E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

1. O art. 5º, §2°, da Constituição Federal se refere a 

tratados internacionais relativos a direitos e garantias 

fundamentais, matéria não objeto da Convenção de 

Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade 

civil do transportador aéreo internacional (RE 

214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 

2. Embora válida a norma do Código de Defesa do 

Consumidor quanto aos consumidores em geral, no 

caso específico de transporte internacional aéreo, 

com base no art. 178 da Constituição Federal de 

1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que 

determina prazo prescricional de dois anos. (...)”.

Ao exposto acrescento que, ainda que não se 

tratasse de lei especial, a Convenção de Varsóvia se sobreporia ao Código Civil 

em matéria de transporte aéreo internacional, porquanto ratificada pelo Estado 

brasileiro em três oportunidades, a última delas pelo Decreto 5.910, de 27 de 

setembro de 2006  de sorte que, tal diploma, ele sim, teria derrogado o Código 

Civil em matéria de transporte aéreo internacional. 

Por último, é de se observar que a Convenção de 
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Varsóvia se volta, em essência, à tarifação da responsabilidade do transportador 

aéreo internacional. Admitir-se que as limitações de responsabilidade da 

Convenção de Varsóvia não têm aplicabilidade no Estado brasileiro, mercê de 

leis locais, representaria conceber o absurdo, vale dizer, que a citada convenção 

internacional, posto que ratificada pelo Estado brasileiro, não tem valor e 

utilidade em seu território. 

Cabe ter em consideração, ainda a respeito da 

questão em exame, que a limitação de responsabilidade da Convenção de 

Varsóvia nada tem de desarrazoado ou draconiano, até porque, se assim fosse, 

não representaria uma convenção internacional, aprovada e ratificada por 

inúmeras nações. 

 A norma internacional parte do pressuposto de que 

o transporte aéreo, embora trazendo facilidades para o contratante, sobretudo 

a rapidez, envolve maiores custos e riscos, principalmente em termos de 

extravio e danificação de cargas e de bagagens nos terminais de embarque e 

desembarque. Houvesse a responsabilidade integral em qualquer situação, o 

custo da atividade encareceria sobremodo e certamente seria repassado 

indistintamente à massa de usuários desse sistema de transporte, pois, embora 

muitos de nós se esqueçam, alguém sempre tem que pagar a conta.
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Por isso que a norma limita a responsabilidade do 

transportador, como regra, conquanto admita a possibilidade de contratação do 

transporte com cláusula especial de responsabilidade pelo efetivo valor da coisa 

transportada, hipótese em que o contratante se sujeita a “eventual taxa 

suplementar” (art. 22, “2”, letra “a”). 

8. Pois bem. Com o máximo respeito pelo 

entendimento externado em primeiro grau e pela dissensão a propósito travada 

entre as litigantes, não há o menor relevo na circunstância de o conhecimento 

de transporte ter apontado ou não o valor da carga ou, quando não, na 

possibilidade ou não de verificação do valor da carga em face dos documentos 

fiscais que acompanharam a mercadoria. 

Importância haveria naquele dado se a relação em 

litígio estivesse subordinada ao Código Civil, cujo art. 750 estabelece como 

referencial da medida da responsabilidade do transportador a importância 

indicada no conhecimento como sendo o valor da carga  ou, por outra, se 

houvesse cláusula de responsabilidade integral do transportador, consoante o 

sobredito art. 22, “2”, letra “a”, da Convenção de Varsóvia.
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No caso em exame, a responsabilidade do 

transportador é limitada ao equivalente a 17 Direitos Especiais de Saque por 

quilograma, nos termos do mesmo art. 22, “2”, letra “a”, da Convenção, já com 

a redação oriunda dos protocolos de Montreal. 

Isso porque não existiu contratação específica de 

responsabilidade pelo valor integral da carga. 

Interessa, mais, que a contratante do transporte, 

empresa portentosa e experimentada em negócios do gênero, como acima 

remarcado, certamente tinha ciência da possibilidade de contratação com 

cláusula de responsabilidade integral, assim como da circunstância de tal 

modalidade de contratação trazer-lhe maior custo  razão, presume-se, de ter 

preferido contratar pela modalidade usual. 

9. Ainda a respeito, assinalo que a situação dos autos 

não se encaixa na regra de exceção do art. 25 da Convenção, assim redigida: 

“No transporte de passageiros e de bagagens, os limites de responsabilidade 

previstos no artigo 22º não se aplicam se se provar que o dano resulta de acto 

ou omissão do transportador ou dos seus propostos, quer com a intenção de 

provocar dano, quer temerariamente e com a consciência de que o dano 
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resultaria provavelmente de um acto, contanto que, no caso de acto ou omissão 

dos propostos, terá também de se provar que estes agiram no exercício das suas 

funções”. 

O dispositivo acima transcrito, é fácil perceber, 

descreve hipótese de dolo ou de culpa grave de preposto da transportadora.

No caso dos autos, como dá notícia a própria petição 

inicial, a partir de informação prestada pela American Airlines, o extravio se 

deveu a “troca de etiquetas de identificação das cargas”, razão de a mercadoria 

ter sido indevidamente remetida para solo equatoriano (cf. fl. 4, penúltimo 

parágrafo).

 E, evidentemente, a simples troca de etiquetas é 

algo não incomum no meio do transporte de cargas e não caracteriza dolo ou 

culpa grave.

10. Em face de todo esse cenário, uma vez que o 

extravio se deu no âmbito do transporte aéreo e já que nenhum dos 

conhecimentos de transporte trazidos aos autos contém a cláusula de 

responsabilidade integral prevista no art. 22, “2”, “b”, da Convenção de 

Varsóvia, tem inteira aplicabilidade a limitação estabelecida naquele mesmo 
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dispositivo.

Firmado tal pressuposto, observa-se que o valor da 

indenização tarifada já foi pago à encarregada do transporte terrestre, a 

empresa norte americana Pilot Air Freight Corp, como se vê do recibo de 

quitação documentado a fls. 195/197.

O pagamento expresso naquele recibo não pode ser 

desconsiderado, pelo prisma do princípio da boa-fé objetiva, porquanto a 

contratação da coapelante American Airlines se fez pela referida empresa Pilot 

Air Freight Corp, não constando do conhecimento de transporte aéreo (“Air 

Waybill”) que a carga pertencesse ou tivesse como remetente ou destinatária a 

autora/apelada (v. fl. 118).

E é de se presumir que a empresa norte americana 

tenha repassado ou vá repassar o valor por ela recebido à apelada.

11. Donde a improcedência da demanda frente à ré 

American Airlines e a procedência apenas parcial em face da corré GOTRANS, 

para o único fim de responsabilizar esta última pela restituição da remuneração 

correspondente ao contrato de transporte, que se revelou inútil para a 
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autora/apelada.

Ínfima a parcela do pedido atendida frente ao todo, a 

apelada arcará com a integralidade das despesas processuais, arbitrada a 

honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, metade para cada uma das 

apelantes.

Posto isso, meu voto dá provimento à apelação da ré 

American Airlines e dá provimento parcial à da corré GOTRANS.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
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