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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1023042-62.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante/apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A, é apelado/apelante 

LEONARDO VITORINO e Apelada UNITED AIRLINES INC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da corré e, 

conheceram de parte do recurso do autor e, na sua parte conhecida 

negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 23 de maio de 2018
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 20.946
Apelação Cível nº 1023042-62.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo  Foro Central Cível / 44ª Vara Cível
Juiz(a): Guilherme Madeira Dezem
Apelante(s): Gol Linhas Aéreas S/A e Leonardo Vitorino
Apelado(a)(s): Os mesmos

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTRAVIO DE 
BAGAGEM.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRÉ GOL LINHAS 
AÉREAS.
Se as próprias rés, que têm uma infinidade de prepostos 
treinados à sua disposição, demoraram mais de dois meses para 
localizar a bagagem do autor, não era exigível do consumidor 
que investigasse a fundo (mais a fundo do que as próprias rés) 
onde e em que momento sua bagagem foi extraviada. Ademais, 
embora a corré Gol alardeie que a bagagem se extraviou 
quando se encontrava em poder da corré United Airlines, não 
fez prova nesse sentido. Aos olhos do consumidor (e segundo a 
legislação consumerista), ambas as rés devem responder pelos 
danos advindos da falha na prestação do serviço. Se a corré Gol 
entende que a falha partiu da corré United Airlines, deverá, se 
lhe aprouver, e em tese, buscar ressarcimento na via regressiva. 
O que não se admite é que tente se eximir de sua 
responsabilidade perante o consumidor prejudicado.

DANO MATERIAL. BAGAGEM ENCONTRADA E DEVOLVIDA 
NO CURSO DO PROCESSO. AQUISIÇÃO DE ROUPAS E ITENS 
DE PRIMEIRA NECESSIDADE. GASTOS COM VIAGENS E 
ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OS 
RESPECTIVOS VALORES COMO DANO MATERIAL. 
INDENIZAÇÃO AFASTADA.
Pouco importa à solução da lide quais bens eram trazidos no 
interior da bagagem, porquanto, ao final ela foi localizada e 
devolvida ao autor. Sucede que o extravio de bagagem nada 
tem a ver com gastos com hospedagem, viagens e alimentação. 
A tese segundo a qual o autor teve que se deslocar do México 
para os Estados Unidos da América para comprar tais itens é de 
todo inverossímil, e, além disso, desarrazoada. Além disso, 
gastos com aquisição de roupas e artigos de primeira 
necessidade não podem ser considerados dano material, 
porquanto passaram a integrar a esfera patrimonial do autor. E 
mesmo se se pudesse desconsiderar tais conclusões, os 
documentos trazidos pelo autor para comprovar os gastos 
vieram redigidos em língua alienígena, desacompanhadas da 
imprescindível tradução para o vernáculo, o que os torna 
ininteligíveis aos olhos do julgador.



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 1023042-62.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo  3/9

DANO MATERIAL. PRETENSÃO DO AUTOR DE VER 
AFASTADA A INDENIZAÇÃO TARIFADA. RECURSO 
PREJUDICADO.
O recurso do autor, no que tange à pretensão de majoração do 
valor da indenização do dano material emergente, não pode ser 
conhecido, pois prejudicado.

DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE DA REPARAÇÃO 
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE.
O dano moral suportado pelo autor é evidente. Ele teve o 
desgosto de chegar a outro país, para o qual se dirigiu com o 
objetivo de trabalhar, e descobrir que não tinha senão a roupa 
do corpo para permanecer meses no estrangeiro, sem certeza 
alguma de que seus pertences seriam encontrados e devolvidos. 
São notórios o desgosto, a angústia, o sentimento de impotência 
da pessoa que chega a uma cidade estranha somente com as 
roupas que veste. O abalo psíquico sofrido pelo autor justifica a 
fixação do valor da reparação do dano moral no montante de 
R$10.000,00, tal como arbitrado pelo nobre magistrado a quo, 
dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONTRATUAL.
Cuidando-se de responsabilidade civil contratual, os juros 
moratórios fluem desde a data da citação, oportunidade em que 
a ré foi constituída em mora.
Apelação da corré Gol provida em parte, para afastar sua 
condenação à indenização do alegado dano material. 
Apelação adesiva do autor, na parte conhecida, não 
provida.

Vistos,

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 
sentença, prolatada às pp. 275/280, que julgou procedente em parte o pedido 
formulado na inicial dessa ação de reparação de danos que Leonardo Vitorino 
move em face de Gol Linhas Aéreas S/A e United Airlines Inc., para condenar as 
rés, solidariamente, ao pagamento de R$4.438,60, a título de indenização do 
dano material emergente, e de R$10.000,00, a título de reparação do dano 
moral, tudo em decorrência da falha na prestação do serviço (extravio de 

bagagem).

O autor narra na inicial que celebrou com as rés um contrato 
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de transporte aéreo internacional de passageiro. A viagem teve início em 
Curitiba, com conexões em Guarulhos e Houston (EUA), com destino a 
Monterrey (MEX). O motivo da viagem foi trabalho. Ocorre que, ao chegar 
ao destino, descobriu que sua bagagem havia sido extraviada. Aduz 
padecimento de danos de ordem material e moral. Pede a condenação das 
rés à indenização daquele e à reparação deste.

Em contestação, a corré United Airlines Inc. alega que a bagagem 
do autor foi localizada e devolvida em 20 de março de 2017 (quatro dias após o 

ajuizamento da ação). O autor não suportou dano material, pois os itens 
adquiridos em razão do extravio de sua bagagem passaram a integrar sua 
esfera patrimonial. Os gastos extras com hotel (R$678,35 e R$285,99), 
alimentação (R$1.035,90) e gasolina (R$80,03 e R$187,60) para que se 
deslocasse do México até os Estados Unidos para fazer compras, não são 
razoáveis. Não há prova de que tenha perdido dias de trabalho, para 
realizar compras. Impugna a ocorrência de dano moral.

De seu turno, a corré Gol Linhas Aéreas S/A sustenta que não 
ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A ação foi 
ajuizada em foro incompetente. O trecho em que ocorreu o extravio da 
bagagem foi operado pela corré United Airlines Inc. Não praticou ato ilícito. 
Impugna existência e extensão dos danos.

O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória, 
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a corré Gol Linhas Aéreas S/A é 
parte legítima ao polo passivo, já que, em se tratando de relação de 
consumo, há solidariedade entre todos os fornecedores em relação aos 
serviços prestados de forma conjunta, como é o caso dos autos; (b) o 
consumidor pode optar pelo ajuizamento da ação no foro que melhor lhe 
aprouver; (c) o autor não nega, em réplica, a devolução da bagagem 
outrora extraviada com todos os seus pertences, conforme comprova a ré 
ter ocorrido; afasta-se, portanto, o dever de indenizar em relação aos 
pertences e à mala; (d) a devolução só ocorreu em 20/03/2017 ou, como 
confessa a própria corré United Airlines, quatro dias após a propositura desta 
ação; em virtude dessa privação o autor foi obrigado a adquirir produtos de 
primeira necessidade, como roupas e comida, sem que as rés, em 
contrapartida, tratassem de minimizar as consequências do extravio; (e) o 
autor restou privado de seus pertences em solo estrangeiro ao longo de 
mais de dois meses; (f) os danos materiais ocorreram a partir do extravio da 
bagagem e antes de sua devolução, razão pela qual devem ser reparados; 
(g) o montante relativo aos danos materiais corresponde a R$9.599,14; tal 
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soma, todavia, deve ser reduzida para o limite de 1.000 Direitos Especiais de 

Saque, nos termos do art. 22, "2", da Convenção de Montreal; considerando que 
a cotação do Direito Especial de Saque, na data da prolação da sentença, é de 
R$4,43861, o montante indenizatório deve, portanto, ser fixado em 
R$4.438,60; e (h) o extravio de bagagem em solo estrangeiro ultrapassa, e 
muito, o mero dissabor cotidiano, privando, muitas vezes, o passageiro de 
itens de primeira necessidade, como ocorreu no caso dos autos, situação de 
angústia essa agravada pela inércia das rés. Assim, julgou procedentes em 
parte os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, 
solidariamente, ao pagamento de R$4.438,60, a título de indenização do 
dano material emergente, e de R$10.000,00, a título de reparação do dano 
moral, tudo em decorrência da falha na prestação do serviço.

Inconformada, a corré Gol Linhas Aéreas S/A apela às pp. 283/306. 
Alega, em suma, que: (a) o trecho em que ocorreu o extravio de sua 
bagagem foi operado pela corré United Airlines; (b) não foi comprovado o 
dano material; subsidiariamente, sua responsabilidade deve ser limitada a 
17 Direitos Especiais de Saque por quilo de bagagem extraviada; (c) não há 
prova dos bens que eram trazidos no interior da mala; (d) o autor não 
suportou dano moral; subsidiariamente, o montante da reparação comporta 
redução; (e) os juros de mora contam-se da data da decisão que arbitrou o 
montante da reparação. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da 
r. sentença.

O autor ofertou contrarrazões (pp. 321/325).

Também inconsolado, o autor apela adesivamente às pp. 

326/332. Aduz, em resumo, que: (a) o dano material deve ser indenizado em 
sua integralidade, não havendo falar em indenização tarifada; e (b) o 
montante da reparação comporta majoração. Pugna pelo provimento do 
recurso para reforma da r. sentença.

A corré Gol Linhas Aéreas S/A ofertou contrarrazões (pp. 

338/349).

Homologou-se acordo entabulado entre o autor e corré United 

Airlines.

Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário 
virtual.
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É o relatório do essencial.

2. O extravio da bagagem do autor e sua devolução somente 
após o ajuizamento da ação é tema incontroverso nos autos.

O autor adquiriu bilhetes de viagem de São Paulo (BR) para 
Houston (EUA), e daí para Monterrey (MEX).

Os bilhetes foram comprados à corré Gol Linhas Aéreas S/A, 
embora parcela do trajeto tenha sido realizada pela corré United Airlines.

Pois bem.

Se as próprias rés, que têm uma infinidade de prepostos 
treinados à sua disposição, demoraram mais de dois meses para localizar a 
bagagem do autor, não era exigível do consumidor que investigasse a 
fundo (mais fundo do que as próprias rés) onde e em que momento sua 
bagagem foi extraviada.

Ademais, embora a corré Gol alardeie que a bagagem se 
extraviou quando se encontrava em poder da corré United Airlines, não fez 
prova nesse sentido.

Enfim, aos olhos do consumidor (e segundo a legislação 

consumerista), ambas as rés devem responder pelos danos advindos da falha 
na prestação do serviço.

Se a corré Gol entende que a falha partiu da corré United 

Airlines, deverá, se lhe aprouver, e em tese, buscar ressarcimento na via 
regressiva. O que não se admite é que tente se eximir de sua 
responsabilidade perante o consumidor prejudicado.

Pouco importa à solução da lide quais bens eram trazidos no 
interior da bagagem, porquanto, ao final ela foi localizada e devolvida ao 
autor.

Quanto ao dano material, algumas observações devem ser 
feitas.

Em primeiro lugar, e como já dito, a bagagem foi localizada, 
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não havendo falar em indenização do valor dos bens transportados pelo 
autor.

Em segundo lugar, o extravio de bagagem nada tem a ver com 
gastos com hospedagem, viagens e alimentação. A tese segundo a qual o 
autor teve que se deslocar aos Estados Unidos da América para comprar itens 
tidos por singulares é de todo inverossímil, e, além disso, desarrazoada.

Em terceiro lugar, gastos com aquisição de roupas e artigos de 
primeira necessidade não podem ser considerados dano material, porquanto 
passaram a integrar a esfera patrimonial do autor.

Em quarto lugar, e mesmo se se pudesse desconsiderar as duas 
assertivas anteriores, os documentos trazidos pelo autor para comprovar os 
gastos vieram redigidos em língua alienígena, desacompanhadas da 
imprescindível tradução para o vernáculo, o que os torna ininteligíveis aos 
olhos do julgador.

E nem se diga que se trata de documentos que dispensam 
tradução, pois não se compreende o significado de muitas das expressões 
neles constantes (e.g.: mac matchmaster; mac studio fix ba; mens active; 

vs_s_pnkleoprd etc.). Impossível ao Colegiado afirmar, sem a respectiva 
tradução, do que se trataria tais documentos.

Logo, o recurso da corré Gol fica provido nesse ponto, para 
reformar o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de 
R$4.438,60, a título de indenização do propalado dano material.

O dano moral suportado pelo autor é mesmo evidente.

Ele teve o desgosto de chegar a outro país, para o qual se 
dirigiu com o objetivo de trabalhar, e descobrir que não tinha senão a roupa 
do corpo para permanecer meses no estrangeiro, sem certeza alguma de 
que seus pertences seriam encontrados e devolvidos. São notórios o 
desgosto, a angústia, o sentimento de impotência da pessoa que chega a 
país estrangeiro somente com as roupas que veste.

O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de 
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, 
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos 
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morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, 
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de 
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, 
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do 
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o 
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme 
numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não 
retribuir o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO 

RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao 
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire 
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se 
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.

O abalo psíquico sofrido pelo autor justifica a fixação do valor 
da reparação do dano moral no montante de R$10.000,00, tal como arbitrado 
pelo nobre magistrado a quo, porque ela (a reparação) deve ser estabelecida 
em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, 
não seja fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320; 

RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). O valor fixado na r. sentença atende aos 
anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da 
medida, à luz da razoabilidade, não comportando alteração.

Os juros moratórios fluem mesmo da data da citação, 
oportunidade em que a corré foi constituída em mora, cuidando-se de 
responsabilidade civil contratual.

O recurso do autor, no que tange à pretensão de majoração do 
valor da indenização do dano material emergente, não pode ser conhecido, 
pois prejudicado.

3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao apelo da 
corré Gol Linhas Aéreas S/A, para reformar o capítulo da sentença que a 
condenou ao pagamento de R$4.438,60, a título de indenização do propalado 
dano material, afastando sua responsabilidade. Outrossim, nega-se 
provimento, na parte conhecida, ao apelo adesivo do autor. Com esse 
resultado, a sucumbência passa a ser recíproca e equivalente. O autor 
arcará com metade das custas e das despesas do processo, bem como de 
honorários advocatícios a favor do patrono da corré, ora arbitrados em 15% 
do proveito econômico pretendido, mas não obtido (R$9.599,12). A corré 
arcará com o pagamento da outra metade das custas e das despesas do 
processo, e pagará honorários advocatícios a favor do patrono do autor, ora 
arbitrados em 15% do valor da condenação. Porém, levando em conta o 
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trabalho adicional realizado em grau recursal, e o provimento apenas 
parcial do recurso da corré, os honorários advocatícios, a serem pagos por 
ela ao patrono do autor, comportam majoração para 20% do valor da 
condenação.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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