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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1084265-16.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSY 
RUIZ MARTELLI, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso em parte, e 
deram provimento na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL 
GÓES DOS ANJOS (Presidente), PEDRO KODAMA E JOÃO PAZINE NETO.

São Paulo, 6 de março de 2018. 

Israel Góes dos Anjos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 21951

APELAÇÃO Nº 1084265-16.2017.8.26.0100  SÃO PAULO.

APELANTE: WILSY RUIZ MARTELLI.

APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A. (nova denominação de 
VRG Linhas Aéreas S/A.).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS - Extravio de bagagem. Sentença de parcial 
procedência. Pretensão da autora de fixação de 
indenização por danos morais. CABIMENTO: O 
extravio da bagagem da autora restou incontroverso. 
Danos morais configurados e que devem ser reparados. 
Pelos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade fixa-se a indenização por danos 
morais em dez mil reais. Sentença parcialmente 
reformada.

DANOS MATERIAIS  Pretensão da autora de 
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos 
danos materiais suportados. Falta de interesse recursal. 
NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não 
merece ser conhecida, devido à ausência de interesse 
porque o Juízo já decidiu a questão em favor da 
apelante. A ré foi condenada ao pagamento de 
indenização por danos materiais no valor de R$4.648,10.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E 
PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilsy 

Ruiz Martelli contra a r. sentença de fls. 141/144, cujo relatório se adota, 

que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos 

materiais e morais para condenar a companhia aérea ré Gol Linhas 

Aéreas S/A. somente ao pagamento de indenização por danos materiais 

no valor de R$4.648,10 (1.000 Direitos Especiais de Saque), nos termos 
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do art. 22, item 2, da Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/2006). 

A ré também foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência. 

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam de Gol Linhas 

Aéreas Inteligentes S/A. 

Somente a autora apela (fls. 146/154) pretendendo a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de dez mil reais. Sustenta que teve gastos não programados em 

razão do extravio da sua bagagem, tendo sido privada de seus pertences, 

como itens de higiene, roupas e demais artigos pessoais durante toda a 

sua viagem de sete dias ao exterior. Afirma que perdeu muito tempo de 

sua viagem para comprar novamente roupas de inverno e utensílios. 

Ressalta que a companhia aérea ré não deu nenhuma satisfação pelo 

extravio da bagagem e tampouco prestou qualquer assistência à autora. 

Pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

materiais. Pleiteia o provimento do recurso.

A companhia aérea ré apresentou contrarrazões (fls. 

159/166), oportunidade em que arguiu a aplicação da limitação da 

indenização ao valor correspondente a 1.000 Direitos Especiais de 

Saque (DES), prevista na Convenção de Montreal, também aos danos 

morais pleiteados pela autora.

É o relatório.

A apelante moveu ação de indenização por danos morais 

e materiais contra a ré em razão do extravio da sua bagagem quando 

chegou ao seu destino internacional.

Inconformada com a procedência parcial da ação a autora 
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interpôs recurso de apelação.

De início, cabe destacar que a parte da apelação em que a 

autora apelante pretende a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais não merece ser conhecida, devido à 

ausência de interesse recursal, porque o Juízo já decidiu a questão a 

favor da recorrente. A ré apelada foi condenada ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$4.648,10 (1.000 Direitos 

Especiais de Saque), nos termos do art. 22, item 2, da Convenção de 

Montreal - Decreto nº 5.910/2006 (fl. 143).

A pretensão de fixação de indenização por danos morais 

no valor de dez mil reais merece provimento.

Cabe ressaltar que o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Especial 636331 não tem incidência na questão 

porque a discussão aqui se limita ao dano moral. Somente sobre dano 

material é que cabe a limitação prevista na Convenção de Montreal.

Neste sentido já se pronunciou esta Egrégia Corte:

“Responsabilidade Civil. Dano moral. Transporte 
aéreo. Atraso no voo. Hipótese em que não se aplica 
o limite de indenização previsto na Convenção de 
Montreal  Julgamento do RE 936331 (Repercussão 
Geral  Tema 210) que diz respeito ao dano material 

 Majoração do valor da indenização de R$3.000,00 
(três mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais). 
Recurso provido.” (Apelação nº 
1048023-58.2017.8.26..0100, Rel. Des. Franco de 
Godoi, 23ª Câmara de Direito Privado).

O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta 

questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
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Restou incontroverso que a empresa ré efetivamente 

prestou o serviço de forma deficiente, por ter ocorrido extravio da 

bagagem da autora, ora apelante.

Os fatos, por si só, mostram o grande aborrecimento 

sofrido pela autora em sua viagem. Com a bagagem extraviada teve 

gastos imprevistos, além do tempo despendido para comprar roupas e 

demais artigos pessoais para passar sete dias em país estrangeiro. A 

indenização serve para amenizar esses transtornos, inclusive pela perda 

definitiva de pertences pessoais.

A empresa fornecedora do serviço responde 

objetivamente pelos atos de seus subordinados. Essa responsabilidade só 

é afastada se provada culpa exclusiva da vítima, força maior, caso 

fortuito ou na hipótese do motivo do evento danoso ser estranho às 

atividades da empresa, o que não é o caso dos autos.

Evidente, portanto, o dever de indenizar o consumidor 

pelos danos sofridos.

A indenização por danos morais não pode ser exagerada 

no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode 

ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é 

o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização 

ao autor pelos dissabores experimentados.

A ausência de legislação específica torna difícil a fixação 

do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o 

julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, 

da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
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Ademais, a indenização por dano moral tem caráter 

dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto 

compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do 

dano.

Tendo em conta tais critérios, fixa-se a indenização por 

danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), que se mostram corretos 

para compensar o dano suportado, em atendimento também aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim sendo, é o caso de reformar em parte a r. sentença, 

apenas para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos 

morais à autora.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do 

recurso e na parte conhecida DÁ-SE-LHE PROVIMENTO para 

condenar a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à 

autora, a título de indenização por danos morais. Tal valor deverá ser 

acrescido de correção monetária desde o arbitramento e de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação, considerando-se que se trata de 

relação contratual. Mantida no mais a r. sentença.

ISRAEL GÓES DOS ANJOS

RELATOR
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