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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020383-80.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS 
AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelada JACQUELINE PEREIRA DE LIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª 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 MAIA DA ROCHA 
(Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO E SILVEIRA PAULILO.

São Paulo, 22 de março de 2018.

Virgilio de Oliveira Junior
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO 37599

Apelação Nº:  1020383-80.2017.8.26.0003

COMARCA: São Paulo

Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A 

Apelado: Jacqueline Pereira de Lira

Ação de indenização. Danos materiais e morais. Extravio de 
bagagem em transporte aéreo. Procedência. Apelação da ré. 
Responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo extravio 
de bagagem. Precedentes. Abalo que se mostra suficiente para 
gerar lesão a direito da personalidade. Dano moral 'in re ipsa'. 
Precedentes da E. Corte Bandeirante e do STJ. Valor 
arbitrado a título de danos morais  R$ 10.000,00  que é 
suficiente para cumprir suas duas funções  indenizatória e 
punitiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Jacqueline Pereira de Lira ajuizou ação de indenização por 

danos materiais e morais contra a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, em razão 

do extravio de uma de suas bagagens no curso de transporte aéreo nacional. O 

d. Juiz de Primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a 

compensar os danos materiais na ordem de 03 Obrigações do Tesouro Nacional 

por quilo da bagagem extraviada, na forma do Código Brasileiro de Aeronáutica, 

além de R$ 10.000,00 decorrentes do dano moral experimentado [fls. 155/158]. 

Inconformada, a companhia aérea interpôs recurso de apelação batendo-se pela 

integral reforma da r. sentença. Sustenta que os danos materiais ultrapassaram o 

limite máximo previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica e inexistência de 
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danos morais.  Subsidiariamente, requereu a redução da quantia arbitrada a título 

de dano moral [fls. 162/179]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 183/192]. 

Recurso processado em seguida.

É o relatório.

O recurso desprovido. Explica-se. 

Inicialmente cumpre observar que a ré, por se tratar de uma 

relação regida pelo diploma consumerista, responde objetivamente pelos danos 

causados pela sua falha na prestação de serviço [cf. art. 14].

Nesse sentido, farta é a jurisprudência do c. STJ: [1] REsp 

269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, Segunda Seção, julgado em 24/04/2002, 

DJ 17/06/2002 p. 184; [2] AgRg no Ag 957.245/RJ, Rel. Ministro  Aldir Passarinho 

Junior, Quarta Turma, julgado em 05/08/2008, DJe 29/09/2008; e [3] REsp 

552.553/RJ, Rel. Ministro  Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 

12/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 561.

Incumbia à ré, então, a prestação adequada dos serviços, qual 

seja, entregar a bagagem à autora em seu desembarque. Não o fez, porque 

ocorreu o extravio de uma das bagagens.

Verificado o extravio, cumpre à empresa de transporte aéreo 

ressarcir o prejuízo da autora.

Assim, não existindo apelo da autora e sendo vedada a 

'reformatio in pejus' da decisão, a questão ligada aos danos materiais será 

analisada com base no Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Os artigos 260 e 262 do referido Código disciplinam o seguinte: 
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“Art. 260. A responsabilidade do transportador por dano, 

consequente da destruição, perda ou avaria da bagagem despachada ou 

conservada em mãos do passageiro, ocorrida durante a execução do contrato de 

transporte aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 (cento e cinqüenta) 

Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, por ocasião do pagamento, em relação a 

cada passageiro” (Grifos).

“Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de 

carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a 

responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) 

Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, salvo declaração especial de 

valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o 

caso (artigos 239, 241 e 244)” (Grifos).

Na hipótese dos autos, o d. Magistrado 'a quo' condenou à 

companhia aérea ao pagamento de 03 Obrigações do Tesouro Nacional por quilo 

da bagagem extraviada. 

E, comprovando a autora o extravio de uma bagagem de 24 

quilos, conclui-se que a empresa foi compelida ao desembolso de 72 Obrigações 

do Tesouro Nacional e, por consequência, não restou superado o limite máximo 

permitido pelo artigo 260 do CBA [fls. 23 e 25].

Desse modo, nada há que ser modificado em relação aos 

danos materiais.

De igual sorte, no que tange aos danos morais, estes existem 

e decorrem do simples extravio da bagagem. A surpresa que a parte sofreu 

estabelece o direito à indenização.

O dano moral é um 'damnum in re ipsa'. Trata-se de um dano 

em que não há a necessidade de se demonstrar prejuízos auferidos, bastando a 

falha na prestação do serviço contratado para que esteja presente a lesão ao 

direito da personalidade.
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É este, inclusive, o entendimento que vem esposando esta c. 

Corte Bandeirante em demandas semelhantes: [a] TJSP, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação nº 992.08.031870-2, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 19.10.2010]; 

e [b] TJSP. 17ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 990.10.387044-1, Rel. 

Des. Térsio Negrato, j. 27.10.2010].

Ainda neste sentido, o posicionamento do E. Superior Tribunal 

de Justiça: [a] REsp nº 686384/RS, rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 

26.04.05; [b] AgRg no Ag nº 1135795/RJ, rel. Ministro Raul Araújo, j. 21.09.10; e 

[c] AgRg no REsp nº 745812/MT, rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 07.10.08.

Posto isso, o valor indenizatório  R$ 10.000,00  mostra-se 

suficiente para cumprir as duas funções dos danos morais  compensatória e 

punitiva. 

E, sobre essa quantia, incidirá correção monetária a partir da r. 

sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos da Súmula 

362 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405 do Código Civil.

Portanto, mantém-se integralmente a r. sentença proferida.

Por fim, eleva-se a honorária devida ao causídico da 

consumidora de 13% para 20% sobre o valor da condenação, o que se faz para 

remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, como dispõe o 

artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.  

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Desembargador Virgilio de Oliveira Junior
      Relator

Assinatura Eletrônica
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