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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1013234-33.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS 
AÉREAS INTELIGENTES S/A, são apelados RODRIGO BURGOS SANTANA e 
FABIOLA TASSIA FERREIRA PEREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente) e MELO COLOMBI.

São Paulo, 25 de abril de 2018.

Carlos Abrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 32874 (Processo Digital)

Apelação nº 1013234-33.2017.8.26.0003

Comarca: São Paulo (2ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara)

Apelante: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

Apelados: RODRIGO BURGOS SANTANA e FABIOLA TASSIA 

FERREIRA PEREIRA

Juíza sentenciante: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS 

MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA 

- NEXO CAUSAL MANIFESTO - EXTRAVIO DE 

BAGAGEM - VOO DOMÉSTICO - DANO MATERIAL 

MODERADO - DANO MORAL - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.

Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença 

prolatada de fls. 130/133, julgando a ação extinta em relação ao 

coautor Rodrigo e parcialmente procedente em relação a sua esposa 

Fabíola, condenando a concessionária de transporte aéreo ao 

pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano material e R$ 8.000,00 de 

dano extrapatrimonial, custas, despesas processuais e verba 

honorária de 15% sobre o total condenatório corrigido, de relatório 

adotado. Não se conforma a transportadora aérea, articula 
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indenização tarifada, invoca a Lei nº 8.987/95, cumpriu rigorosamente 

as regras da Anac, não houve prévia declaração dos bens, arrosta 

ainda descaber dano moral ou redução de seu valor, aguarda 

provimento (fls. 135/175).

Recurso tempestivo e preparado (fls. 185/186).

Regularmente processado (fls. 187).

Contrarrazões (fls. 190/207).

Houve remessa.

É O RELATÓRIO.

O recurso comporta parcial provimento.

Restou inconteste no procedimento que a autora 

realizou voo de São Paulo a Porto Alegre (fls. 20  não a Porto 

Seguro, como equivocadamente constou na exordial), e ao regressar 

à origem percebeu o extravio de bagagem, preenchendo o formulário 

exigido pela ré (fls. 20/22). A companhia aérea, ciente da sua 

responsabilidade, oportunizou indenização de R$ 525,96 ou, 

alternativamente, 13.933 milhas, o que equivaleria a cerca de R$ 
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980,00. 

Configurado o quadro analisado, não cabe limitação 

da responsabilidade, sendo que a soma de R$ 2.000,00 a título de 

dano material é bastante razoável, considerando-se o preço da mala e 

também o conteúdo de seus pertences, sendo irrelevante a 

declaração prévia, até em razão do vestuário, nada havendo de muito 

valor ou que se apresente fora do preço de mercado.

Em atenção ao dano moral, entretanto, a soma de 

R$ 8.000,00 mostra-se excessiva, cabendo sua redução para o 

contexto probatório enfrentado, aferindo-se a soma de R$ 5.000,00, a 

qual torna indene, pelo nexo causal, a vítima do extravio da bagagem.

Nos demais aspectos feridos pelo recurso, não se 

verifica qualquer aspecto relevante capaz de infirmar a 

responsabilidade da concessionária ou de excluir o valor 

condenatório. Os valores fixados a título de danos material e moral, 

respectivamente de R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, apresentam-se 

consentâneos com a programação de viagem, o extravio da bagagem 

e o prejuízo extrapatrimonial incorrido, mantendo-se no mais hígida a 

r. decisão.

Configurada a hipótese do artigo 186 do Código 
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Civil, não há qualquer tipo de prequestionamento e não incide a 

decisão de repercussão geral proferida pelo STF, pelo qual agrupa-

se, até pela confissão de culpa, o dever de indenizar.

 

Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente para reduzir o valor do 

dano moral à soma de R$ 5.000,00, mantendo no mais a r. sentença.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

Relator
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