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Circunscrição :7 - TAGUATINGA
Processo :2014.07.1.022251-9
Vara : 1402 - SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA

S E N T E N Ç A 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, "caput", da Lei 9.099/95. DECIDO.

2. Inicialmente, a preliminar argüida não merece prosperar, visto que o pedido do autor foi dirigido à
ré, GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A, em razão dos fatos e fundamentos constantes da inicial, em
consonância com a teoria da asserção. A VRG Linhas Aéreas S/A não participou do negócio jurídico
entabulado entre as partes, razão pela qual não deve ser considerada parte legítima para figurar no
pólo passivo da demanda. Logo, apenas a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. possui legitimidade
passiva para a causa.

3. No mérito, chegar a cidade de São Paulo, no dia anterior a data marcada para a sua cerimônia de
casamento, acompanhada por uma criança de 2 anos de idade, e ser informado pela companhia
aérea que a bagagem não será entregue, porque desviada, fazendo com que os autores casassem
com vestimentas não apropriadas para a ocasião, não gera apenas simples aborrecimentos. Causa
desconforto, insegurança, angústia, afetando a esfera íntima do indivíduo.

4. Quanto à prova do dano, cumpre-nos transcrever a lição de Sergio Cavalieri Filho:
"... O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que,
provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma
presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum. ..." (Programa de
Responsabilidade Civil. 2ª ed. Malheiros: 2000, p. 80). 

5. Comprovada a ocorrência do fato ilícito e, por conseguinte, do dano moral, impõe-se o dever de
indenizar. 

6. Com relação ao valor indenizatório, anoto que a reparação por danos morais possui dupla
finalidade: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, como fator de desestímulo à
prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente
elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

7. Destarte, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como de vedação do
enriquecimento ilícito, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos
morais experimentados pelos requerentes, observada a capacidade econômica das partes, a
gravidade do fato e a extensão do dano gerado.

8. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a
empresa ré a pagar aos autores o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais,
atualizado e incidentes juros legais a contar da publicação da sentença, extinguindo o feito, com base
no inciso I do art. 269 do CPC. EXTINGO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com espeque
no art. 269, inciso I, do CPC. Sem custas, sem honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9. Fica a parte requerida advertida da necessidade de cumprir a sentença, independentemente de
nova intimação (Lei 9.099/95, art. 52, III), atentando para o fato de que, não efetuado o pagamento
no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa de 10% (dez por cento),
a teor do disposto no art. 475-J do CPC, acrescentado pela Lei 11.232/2005, cabendo ainda, ao
credor, o direito de requerer a execução de sentença, após exaurido o referido prazo. 

10. Partes intimadas da publicação da sentença. Transitada em julgado, arquivem-se. Autorizo o
desentranhamento de documentos em prol da parte que os juntou. Com o pagamento, expeça-se
alvará.
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