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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0144456-
97.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VRG LINHAS 
AEREAS S/A sendo apelado APARECIDA FERREIRA DA SILVA SANTIAGO 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam, de ofício, a r. decisão, que 
admitiu o ingresso de VRG Linhas Aéreas S/A no polo passivo, não conheceram 
do recurso, por ela interposto, e negaram provimento ao recurso da ré Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes S/A. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
CARLOS DE BARROS (Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E 
CORREIA LIMA.

São Paulo, 19 de março de 2012.

Rebello Pinho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 11.480

Apelação Cível nº 0144456-97.2010.8.26.0000 (990.10.144456-9)

Comarca: São Paulo  4ª Vara Cível do Foro Regional Penha de França

Apelantes: Vrg Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Apelada: Aparecida Ferreira da Silva Santiago

PROCESSO  Legitimidade - A Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes S/A é parte passiva legítima em ação 
promovida por passageiro, objetivando indenização em 
razão de defeito de prestação de serviço, em que consta 
seu nome e logotipo no bilhete de passagem  Anulação, 
de ofício, da decisão do MM Juízo da causa de admissão 
da VRG Linhas Aéreas S/A no polo passivo da ação 
como litisconsorte passivo, com exclusão da VRG 
Linhas Aéreas S/A da demanda e não conhecimento do 
recurso por ela interposto, visto que não é admissível o 
ingresso no polo passivo, em substituição do réu 
escolhido pelo autor, de terceiro,  estranho à relação 
processual deduzida na inicial e estabelecida com a 
citação do réu contra quem o autor optou por litigar.
RESPONSABILIDADE CIVIL  Companhia aérea que 
presta o serviço de transporte aéreo de passageiros 
responde objetivamente pelos danos causados e, a partir 
do advento da CF/88, não mais se aplicam os limites de 
indenização previstos e Convenções Internacionais, 
como a Convenção de Montreal precedida pela 
Convenção de Varsóvia  Configurado o inadimplemento 
contratual e o defeito do serviço prestado pela 
transportadora, consistentes em extravio de bagagem 
despachada, por longo período, e violação, com furto dos 
objetos nela constantes, e não caracterizada nenhum 
excludente de sua responsabilidade, de rigor, o 
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da 
ré transportadora na obrigação de indenizar a autora 
passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL  O furto dos objetos da bagagem 
despachada relacionados na inicial é fato gerador de 
dano material emergente, porquanto implicou em 
diminuição do patrimônio da autora passageira - 
Inconsistente a pretensão da transportadora de limitar o 
valor da indenização por danos materiais pela bagagem 
violada, com furto de objetos de seu interior, em 
decorrência de atos omissivos próprios, em momento 
posterior ao despacho da bagagem, visto que ausente 
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sequer alegação e, consequentemente, de prova da recusa 
da passageira em atender determinações dela 
transportadora para: (a) fornecer a declaração do valor de 
bagagem exigida pela transportadora, como previsto no § 
único, do art. 734, do CC/2002; e (b) transferir bens de 
maior valor da bagagem despachada para a de mão  
Mantida a indenização por danos materiais fixada pela r. 
sentença recorrida
DANO MORAL  O extravio de bagagem, ainda que 
temporário, e a violação de bagagem, constituem por si 
só, fatos geradores de dano moral  Indenização por 
danos morais fixada em R$15.000,00 mantida.
Anulação, de ofício, da r. decisão, que admitiu o ingresso 
de VRG Linhas Aéreas S/A no polo passivo, não 
conhecimento do recurso, por ela interposto, e recurso da 
ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A desprovido.

Vistos. 

Ao relatório da r. sentença de fls. 83/86, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente para: (a) condenar as rés ao pagamento de 
indenização por dano material no valor de R$2.000,00, com correção monetária e 
juros de mora a partir da entrega da mala; (b) condenar as rés ao pagamento de 
indenização por dano moral no valor de R$15.000,00, corrigido monetariamente e 
acrescido de juros desde a data do extravio da bagagem; e (c) em razão da 
sucumbência, condenar as rés a arcar com as custas e despesas processuais, bem 
como com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da 
condenação.

Apelação das rés (fls. 94/112), sustentando: (a) a 
ilegitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A; (b) que por ser o 
contrato de transporte de bagagens acessório ao de transporte de pessoas, aplica-se 
o Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como as portarias da ANAC; (c) a 
devolução da bagagem ocorreu em menos de 30 dias, nos termos do §2º do art. 35 
da portaria 676/GC5 da ANAC; (d) a autora não reclamou da falta dos objetos 
quando do recebimento da bagagem; (e) os danos materiais e morais não foram 
comprovados; (f) a autora deveria ter declarado os bens constantes na bagagem, e 
levado qualquer jóia na bagagem de mão; (g) o valor da indenização é exagerado; 
e (h) a correção monetária da indenização por dano moral, da forma como foi 
fixada, viola a Súmula 362 do STJ.

A apelação foi recebida (fls. 124) e processada com 
contra-razões da autora (fls. 128/130), requerendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.
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1. A autora ajuizou ação “por danos morais e 
materiais”, emendada a fls. 19/20, alegando que: (a) em 16/10/2009, adquiriu 
passagem aérea para Juazeiro do Norte/PE, onde participaria da festa de formatura 
de um parente, que se realizaria no dia seguinte; (b) chegando ao destino, a autora 
constatou que sua mala havia sido extraviada, comunicando imediatamente a 
companhia aérea; (c) em razão disso, teve de usar roupas emprestadas, e de 
maneira improvisada, para comparecer à festa; (d) em 31/10/2009, a referia mala 
foi finalmente entregue na residência da autora; e (e) no entanto, ao abri-la, notou 
a ausência de diversos objetos, como vestido social, par de sapatos, perfume, uma 
aliança de ouro, entre outros.

Citada, a ré apresentou contestação em conjunto com 
a VRG Linhas Aéreas S/A, requerendo a inclusão desta e a exclusão daquela do 
polo passivo da demanda (fls. 32/51).

O MM Juízo da causa incluiu a Vrg Linhas Aéreas 
S/A no polo passivo da ação (fls. 69).

Após a réplica (fls. 73/75) e concessão de 
oportunidade para especificação de provas (fls. 76), as partes se manifestaram (fls. 
81 e 82) para informar que não pretendiam produzir outras provas.

Ato contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r. 
sentença recorrida.

2. A pretensão recursal das rés é reforma da r. 
sentença para que a ação seja julgada improcedente, ou, ao menos, que o valor das 
indenizações seja reduzido.

3. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida.

3.1. A relação contratual de transporte aéreo de 
passageiros está subordinada ao CDC.

A companhia aérea que presta o serviço de 
transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a 
partir do advento da CF/88, não mais se aplicam os limites de indenização 
previstos e Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal precedida 
pela Convenção de Varsóvia.

Neste sentido, a orientação de:

(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz 
respeito à responsabilidade contratual do transportador, o Código de Defesa do 
Consumidor, quase nada mudou, pois, como já vimos, essa responsabilidade já era 
objetiva desde 1912. O que o Código fez  e isso me parece importante  foi 
mudar o fundamento dessa responsabilidade, que agora não é mais o contrato de 
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transporte mas sim a relação de consumo, contratual ou não. Mudou também seu 
fato gerador, deslocando-o do descumprimento da cláusula de incolumidade para 
o vício ou defeito do serviço consoante  art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, que diz: (...) Esse defeito pode ser de concepção (que se instara  
quando o serviço está sendo realizado), pode ser de prestação (que ocorre quando 
o serviço está sendo idealizado), e ainda de comercialização (por má informação 
sobre a utilização do serviço). Em qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o 
defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço terá que indenizar desde 
que demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente 
de consumo, chamado pelo Código de fato do serviço. O Código Civil, como não 
poderia deixar de ser consolidou toda essa evolução jurídica no texto do art. 734 
que diz (...). O art. 732 do Código Civil de 2002 inovou quanto à regra de 
aplicação da lei geral e especial ao dispor: (...) A regra, como sabido desde os 
bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a geral, mormente quando 
aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza do de lei especial, 
o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas (gerais) do Código 
Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou expressamente essa 
regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao CDC, porque as 
normas do Código Civil não são negativas para os consumidores, pelo 
contrário, em algumas hipóteses são até mais vantajosas, como no caso de 
exclusão de responsabilidade. O CDC, no art. 14, § 3º, item II, admite a 
exclusão da responsabilidade do fornecedor no caso de culpa exclusiva de 
terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735, expressamente não 
admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a positivação da antiga 
Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. (...) Entendemos que nada mudou 
quanto à vedação de limitação da indenização, mesmo em relação às 
cláusulas que estão agora previstas na Convenção de Montreal. Subsiste a 
proibição do Código de Defesa do Consumidor por ser a lei especial que 
disciplina todos os contratos que geram relações de consumo, entre os quais o 
transporte de passageiros. Como não poderia deixar de ser, o Código Civil 
adotou esse mesmo posicionamento no seu art. 732. As convenções 
internacionais só são aplicáveis aos contratos de transporte quando não 
contrariarem as disposições do Código Civil. A cláusula de não indenizar, ou 
destinada a estabelecer limite inferior ao fixado na Convenção, é 
expressamente considerada nula de pleno direito pelo seu art. 734, parte 
final.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 
344, o destaque não consta do original); e

(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo 
site: (b.1) “Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à 
reparação por danos resultantes da má-prestação do serviço, inclusive decorrentes 
de atrasos em vôos internacionais. Precedentes desta Corte.” (STJ-4ª Turma, 
AgRg no Ag 1157672, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 11/05/2010,  DJe 
26/05/2010); (b.2) “Quanto à legislação de regência, esta Superior Corte já 
pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há 
constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de Varsóvia, e 
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sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo a orientação 
constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. Diante dos 
incisos V, X e XXXII do artigo 5º da CF/88, não se pode admitir a limitação 
da indenização por danos morais ou materiais em função de pactos 
internacionais de que o Brasil faça parte, sendo certo que o Pacto de Varsóvia, 
à evidência, não se sobrepõe aos preceitos constitucionais, mormente aqueles 
inseridos no título referente aos "Direitos e Garantias Fundamentais". É de se 
registrar, inclusive, que não é outra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
que, nos autos do RE 172.729-9, sob a relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, 
pacificou o entendimento, concluindo que o fato de a Convenção de Varsóvia 
revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a 
relativa aos danos morais.” (Ag 1048483/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, data da 
publicação: 29/08/2008); e (b.3) “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 
VÔO INTERNACIONAL - ATRASO - APLICAÇÃO DO CDC. - Se o fato 
ocorreu na vigência do CDC, a responsabilidade por atraso em vôo internacional 
afasta a limitação tarifada da Convenção de Varsóvia (CDC; Arts. 6º, VI e 14). - 
O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o 
transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o 
faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, 
acomodações, aeronave etc.). - O Protocolo Adicional n.º 3, sem vigência no 
direito internacional, não se aplica no direito interno. A indenização deve ser 
fixada em moeda nacional (Decreto 97.505/89).” (STJ-3ª Turma, REsp 
151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 17/06/2004, DJ 
01/07/2004 p. 188, o destaque não consta do original).

3.2.  A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A é parte 
passiva legítima em ação promovida por passageiro, objetivando indenização em 
razão de defeito de prestação de serviço, em que consta seu nome e logotipo no 
bilhete de passagem.

Isto porque os bilhetes de passagem (fls. 09/12), o 
comprovante de bagagem (fls. 13/14) e relatório de irregularidades com bagagem 
(fls. 15) trazem o nome e o logotipo da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

O simples fato de constar o nome da ré Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes S/A basta para o reconhecimento de sua legitimidade passiva 
para responder pelos danos decorrentes do serviço de transporte objeto da ação 
(CDC, arts. 7º, § único, 14, 20, 25, § 1º, 30 e 34).

Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ 
extraído do respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. TEORIA DA 
APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA  RECONHECIDA. A empresa que, 
segundo se alegou na inicial, permite a utilização da sua logomarca, de seu 
endereço, instalações e telefones, fazendo crer, através da publicidade e da prática 
comercial, que era responsável pelo empreendimento consorcial, é parte passiva 
legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo consorciado 
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fundamentada nesses fatos. Recurso conhecido e provido.” (STJ-4ª Turma, 
REsp 139400/MG, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, v.u., j. 03/08/2000, DJ 
25.09.2000 p. 103 RT vol. 785 p. 181, o destaque não consta do original).

3.3.  Anulação, de ofício, da decisão do MM Juízo 
da causa de admissão da VRG Linhas Aéreas S/A no polo passivo da ação como 
litisconsorte passivo, com exclusão da VRG Linhas Aéreas S/A da demanda e não 
conhecimento do recurso por ela interposto, visto que não é admissível o ingresso 
no polo passivo, em substituição do réu escolhido pelo autor, de terceiro, estranho 
à relação processual deduzida na inicial e estabelecida com a citação do réu contra 
quem o autor optou por litigar.

3.3.1. Incumbe ao autor a escolha do réu contra 
quem pretende demandar e ao MM Juízo da causa decidir a pretensão tal como 
formulada, sendo incabível compelir a demandar contra réu que não escolheu.

“A parte tem a disposição da pretensão ao processo. 
A ela cabe a iniciativa de sua instauração. É a primeira manifestação do princípio 
dispositivo (art. 2º).” (Ernani Fidélis dos Santos, Manual de Direito Processual 
Civil  Processo de Conhecimento, vol. 1, 12ª ed., Saraiva, 2007, SP, p. 41, item 
64, o destaque não consta do original).

“Ao autor assiste a faculdade de eleger contra quem 
pretende demandar, assumindo os riscos inerentes a essa opção (podendo resultar 
de eventual equívoco a perda da demanda), havendo a pretensão que ser 
examinada tal como formulada.” (STJ-4ª Turma, REsp 100766/SP, rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 15/06/1999, DJ 16/08/1999 p. 72 JSTJ vol. 
9 p. 248 RSTJ vol. 126 p. 294, conforme site do Eg. STJ).

Não se pode olvidar, como explica Cândido Rangel 
Dinamarco: “O pleno e eficaz exercício das garantias de ingresso em juízo e 
acesso à justiça (art. 5º, XXXV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV) 
depende da liberdade que as partes tenham de atuar segundo suas próprias 
estratégias, suas escolhas, sua vontade e conveniência. O conteúdo dessa liberdade 
é representado pelo conjunto de faculdades de que as partes dispõem ao logo de 
todo o processo, qualquer que seja sua espécie deste ou o tipo de procedimento. 
Sua medida é medida das garantias constitucionais, cuja efetivação depende da 
livre atuação dos litigantes  porque a liberdade das partes outra coisa não é senão 
a faculdade de desfrutar dos benefícios oferecidos por aquelas. Respeitados os 
limites postos pela lei em harmonia com o sistema constitucional, cada uma das 
partes atuará como quiser e quando quiser, formulando pedidos e requerimentos 
na medida do que quiser e omitindo-se, se assim preferir, nos momentos em que 
entender de omitir-se. As manifestações da garantia constitucional da liberdade 
das partes transparecem ao longo de todo o processo, desde a sua instauração e até 
que se extinga. (...) Nenhum princípio é absoluto na Constituição e cada um 
deles recebe legítimas limitações decorrentes da conveniência com outros 
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(infra, n. 96), mas, nos limites da liberdade consentida pela Constituição ou 
pela lei, não podem as partes ser tolhidas em sua faculdade de escolher e 
atuar segundo suas próprias escolhas. Não tem o juiz o poder de limitar as 
faculdades que a lei não limite, nem é o legislador autorizado a estabelecer 
limitações que comprometam o livre exercício da ação e da defesa, em 
contraditório e segundo o devido processo legal. Além disso, as leis e as 
situações concretas que no processo surgem devem ser interpretadas de modo a 
favorecer razoavelmente o livre curso daquelas garantias, tendo as partes, em 
princípio a liberdade de atuar segundo suas próprias escolhas  ressalvada, 
obviamente, a relatividade da garantia constitucional da liberdade das partes e da 
sua configuração infraconstitucional.” (“Instituições de Direito Processual Civil”, 
vol. I, Malheiros, 2001, SP, p.225/226 e 231/232, o destaque não consta do 
original).

3.3.2. Incumbe ao autor formar litisconsórcio, salvo 
se necessário, hipótese em que o MM Juízo da causa determinará ao autor que 
promova a citação do litisconsorte, necessária, sob pena de extinção do processo.

Quanto à configuração de litisconsórcio facultativo, 
por comunhão de direitos ou obrigações, e necessário, adota-se a orientação de 
Humberto Theodoro Júnior: “Analisemos o casuísmo do art. 46, por meio de 
exemplos concretos. I  Comunhão de direitos ou obrigações: Pode ocorrer em 
casos comuns de condomínio sobre bens quando de faculta a cada condômino 
reivindicar o todo, mas todos os condôminos em litisconsorte facultativo, 
podem também demandar em conjunto ou bem comum (art. 632, II, do Código 
Civil de 1916; CC de 2002, art. 1.314). (...) A título de comunhão de obrigações, 
tem-se litisconsórcio nas causas sobre dívidas suportadas, em comum, por 
vários devedores, solidários ou não, como, por exemplo, nos títulos 
cambiários, nos contratos de locação com fiador etc. O litisconsórcio, in casu, 
é apenas facultativo. (...) Somente ao litisconsórcio necessário é que se aplica a 
segunda parte do art. 47 (necessidade de decisão uniforme para todas as partes) 
(...) “Assim, podemos concluir que  litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, 
é aquele sem cuja observância não será eficaz a sentença, seja por exigência da 
própria lei, seja pela natureza da relação jurídica litigiosa. Ocorrerá, em síntese, 
nas seguintes hipóteses: (...) b) quando, frente a vários interessados, pela 
natureza da relação jurídica, a lide tiver de ser decidida de modo uniforme 
para todas as partes, caso que só ocorre com o litisconsórcio passivo 
(exemplo: ação de anulação promovida pelo prejudicado contra os 
contraentes do negócio jurídico fraudulento ou simulado). O que, de fato, 
torna necessário o litisconsórcio é a forçosa incidência da sentença sobre a esfera 
jurídica de várias pessoas. Sem que todas elas estejam presentes no processo, 
não será possível emitir um julgado oponível a todos os envolvidos na relação 
jurídica material litigiosa e conseqüentemente, não se logrará uma solução 
eficaz do litígio.(...) Ao juiz, todavia, cabe evitar que o processo se desenvolva 
inutilmente. Por isso, deparando-se com caso da espécie, “o juiz ordenará ao autor 
que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que 
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assinar, sob pena de declarar extinto o processo” (art. 47, parágrafo único). (...) 
Mesmo no caso de litisconsórcio passivo, o juiz não ordena de plano a 
expedição do mandado citatório dos réus omitido pelo autor. Só a este 
incumbe a escolha do sujeito passivo da causa. (...) À parte é que caberá a 
diligência de requerer a citação e fornecer ao juízo os dados reclamados para sua 
efetivação. Nisto consiste a promoção da citação, de que trata a lei processual. Se 
o autor entender que não deva promovê-la, o juiz decretará a extinção do 
processo, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 47. Não terá, 
contudo, poder de inserir, de ofício, no pólo passivo da relação processual, réu não 
nomeado pelo autor.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49ª ed., 
Forense, 2008, RJ, p. 113/116, itens nºs 100, 101 e 102, o destaque não consta do 
original).

3.3.3. Inadmissível o ingresso no polo passivo, em 
substituição do réu escolhido pelo autor, de terceiro, estranho à relação processual 
deduzida na inicial e estabelecida com a citação do réu contra quem o autor optou 
por litigar.

Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos 
do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)  “Contestação - Desentranhamento 
ordenado pelo juiz, “ex officio", sob o fundamento de ter sido oferecida por 
terceiro, estranho à relação processual - Insurgência do réu, contra o qual o 
autor promove a ação - Inadmissibilidade Eventual erro do autor na escolha 
do réu incorrigível depois da citação - Hipótese, de ingresso do terceiro no 
processo, que daria lugar à substituição processual vedada pelo art. 264 do 
CPC, mormente a pedido do réu - Intromissão indevida do terceiro estranho 
à demanda - Agravo desprovido.” (12ª Câmara de Direito Privado, Agravo de 
Instrumento nº 7.244.301-0, rel. Des. Cerqueira Leite, j. 11.06.2008, o destaque 
não consta do original); (b)  “ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' - 
Ação de Cobrança  Caderneta de Poupança - Cobrança da diferença de 
remuneração pela inflação real de janeiro de 1989 ("Plano Verão")  Reconhecida 
a legitimidade do banco-réu para integrar o pólo passivo da lide, eis que, por 
ter adquirido o ativo do Banco Nacional S/A, assumiu certas obrigações, 
continuando a operar com todos os que eram correntistas e investidores 
daquela instituição financeira - Recurso do Banco Nacional S/A não 
conhecido - Preliminar do recurso do banco-réu repelida.” (21ª Câmara de 
Direito Privado, Apelação n° 7.262.889-8, rel. Des. Itamar Gaino, v.u, j.  
03.12.2008, o destaque não consta do original); e (c) “PROCESSUAL CIVIL. 
CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. ASSUNÇÃO DAS OPERAÇÕES DE 
BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA 
DE EXPURGOS DE REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA AO BANCO QUE 
ASSUMIU AS OPERAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO IMPROVIDO. 
Não se caracterizando hipótese de litisconsórcio necessário, e tendo o 
poupador optado por dirigir seu pleito ao banco que assumiu as contas e o 
conseqüente passivo delas decorrentes, não há que se admitir o ingresso no 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                                            10 Apelação nº 0144456-97.2010.8.26.0000

polo passivo da demanda o banco em liquidação extrajudicial apenas por sua 
vontade. O banco que assumiu tais operações tem legitimidade passiva para 
honrar a obrigação decorrente do título judicial.” (31ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação Apelação com Revisão n° 990.10.071064-8, rel. Des. Adilson 
de Araújo, v.u., j. 30.03.2010, o destaque não consta do original).

3.3.4. VRG Linhas Aéreas S/A é litisconsorte 
passiva, nem foi o réu escolhido pelo autor para responder pela indenização em 
razão de defeito de prestação de serviço de transporte reclamada na inicial.

Como explica Cláudia Lima Marques: “Segundo o 
parágrafo único do art. 7º, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, norma 
que vem repetida no art. 25, § 1º. A conseqüência da norma do art. 34 é que os 
deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de 
respeito à confiança depositada pelos consumidores serão imputados a todos esses 
fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha, 
contra quem acionar ou a quem reclamar, somente ao consumidor.” 
(“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Claudia Lima Marques e 
outros, 3ª ed. RT, 2010, SP, p. 708, comentário ao art. 34).

3.3.5. Em sendo assim, de rigor, a anulação, de 
ofício, da decisão do MM Juízo da causa de admissão da VRG Linhas Aéreas S/A 
no polo passivo da ação como litisconsorte passivo, com exclusão da VRG Linhas 
Aéreas S/A da demanda e não conhecimento do recurso por ela interposto.

3.4. Em ação de responsabilidade civil promovida 
contra empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao 
autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 
do CPC, ou seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos 
do art. 333, II, do CPC, demonstrar que o evento danoso se verificou por caso 
fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo: 
“Ou seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de 
indenizar, cumpre ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou 
de força maior. Para a vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano. 
A seguinte decisão bem aprecia a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente 
com veículo pertencente a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 
público de transporte coletivo urbano, impõe-se a análise do feito sob a ótica da 
responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a prova da culpa do 
preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu esta de 
demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a 
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa 
concorrente, que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização 
cabível' ” (“Responsabilidade civil”, 3ª ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442); 
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e (b) Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador 
assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a 
mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o 
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano 
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de 
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou 
por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por 
fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação 
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao 
local de destino” (“Responsabilidade Civil”, 10ª ed., 2ª tir., Saraiva, 2008, SP, p. 
311, o destaque não consta do original).

Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a 
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção 
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine 
[refere-se ao art. 6º, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do 
consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, 
diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa 
exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto 
consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato 
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor 
(réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e 
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão 
do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as 
características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6º, VIII, do CDC 
só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como 
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. 
Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. 
I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item nº 422-c). 

3.5. Em demandas promovidas por passageiros 
imputando violação de bagagens despachadas, com furto de objetos nelas 
constantes, e extravio de bagagens, incumbe ao transportador provar que a 
operação foi realizada regularmente, garantido a incolumidade, tendo em vista a 
notoriedade da possibilidade da ocorrência alegada pelo passageiro consumidor, 
por força do disposto nos arts. 6º, VIII, e 14, caput, do CDC, e art. 333, II, do 
CPC. 

Não bastasse isto, presente também o requisito da 
hipossuficiência prevista no art. 6º, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da 
prova, visto que o consumidor desconhece os mecanismos de segurança utilizados 
pela transportadora, para evitar a violação de bagagens, com furto de objetos, e o 
extravio de bagagens.

Como explica Maria Helena Diniz: “O transporte de 
bagagem é acessório do contrato de transporte de pessoa, de modo que o viajante, 
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com contratar o transporte, pagando o bilhete de passagem, adquirirá o direito de 
transportar consigo sua bagagem e o condutor assumirá a obrigação de fazer esse 
transporte.” (“Curso de Direito Civil Brasileiro  Teoria das Obrigações 
Contratuais e Extracontratuais”, vol. 3, 26ª Ed., Saraiva, 2010, SP, p. 503, o 
destaque não consta do original).

3.6. Diante das alegações das partes e da prova 
constante dos autos, reconhece-se que: (a) incontroverso que uma mala 
despachada pela autora foi extraviada (fls. 13/15); e (b) a ré não produziu prova de 
fortuito externo configurador de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, a ré não produziu prova que 
permitisse o reconhecimento de que a bagagem da autora foi transportada com 
segurança e entregue incólume à passageira.

Não obstante, a presente ação foi ajuizada menos de 
um mês após a devolução da mala, o que já demonstra o inconformismo da autora.

Nenhuma prova produzida permite o 
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial do 
autor, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a 
responsabilidade da transportadora ré.

Em sendo assim, é de se reconhecer que a bagagem 
despachada foi extraviada e violada, com furto de objetos relacionados na inicial.

3.7. Configurado o inadimplemento contratual e o 
defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes em extravio de 
bagagem despachada, por longo período, e violação, com furto dos objetos nela 
constantes, e não caracterizada nenhum excludente de sua responsabilidade, de 
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora 
na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito 
em questão.

3.8. Mantém a indenização por danos materiais 
fixada pela r. sentença recorrida.

3.8.1. O furto dos objetos da bagagem despachada 
relacionados na inicial é fato gerador de dano material emergente, porquanto 
implicou em diminuição do patrimônio da autora passageira.

Neste sentido, a orientação de Sergio Cavalieri 
Filho: “O dano emergente, também chamado positivo este sim, importa efetiva e 
imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código 
Civil ao disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do 
Código de 1916, caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima 
efetivamente perdeu. A mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja 
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maiores dificuldades. Via de regra importará no desfalque sofrido pela vítima; 
será a diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois 
do ilícito.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9ª ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, 
item 18.1.).

3.8.2. Inconsistente a pretensão da transportadora de 
limitar o valor da indenização por danos materiais pela bagagem violada, com 
furto de objetos de seu interior, em decorrência de atos omissivos próprios, em 
momento posterior ao despacho da bagagem, visto que ausente sequer alegação e, 
consequentemente, de prova da recusa da passageira em atender determinações 
dela transportadora para: (a) fornecer a declaração do valor de bagagem exigida 
pela transportadora, como previsto no § único, do art. 734, do CC/2002; e (b) 
transferir bens de maior valor da bagagem despachada para a de mão.

Nesse sentido, a orientação de: (a) Arnaldo 
Rizzardo: “Os bens ou acompanham o passageiro no setor em que viaja, ou são 
acondicionados em um compartimento especial do veículo. Nesse caso, o 
transportador fornece um documento que identificará a mercadoria, a fim de ser 
retirada no local de destino. Este documento constitui-se de uma senha, um talão 
ou um escrito, com as especificações da bagagem e leva o nome de 'nota de 
bagagem'. A sua finalidade é comprovar o recebimento, por parte do 
transportador, da bagagem nele indicada. Outrossim, permite-se ao 
transportador, na expressão do  parágrafo único do art. 743[do CC/2002] 
“exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da 
indenização”. Todavia, essa declaração não constitui prova absoluta, 
admitindo-se que seja contrariada por outros elementos. Do contrário, 
poderia servir de pretexto para o enriquecimento sem causa, e, ensejaria, 
inclusive manobra sorrateiras para o desvio da bagagem. Daí que, para uma 
melhor aferição da realidade do valor declarado, conveniente que se colha a 
declaração da natureza ou espécie de objetos constantes da bagagem.” 
(“Responsabilidade Civil”, 3ª ed., Saraiva, 2007, SP, p. 444, o destaque não 
consta do original); (b) Carlos Roberto Gonçalves: “O contrato de transporte 
abrangerá a obrigação de transportar a bagagem do passageiro ou viajante no 
próprio compartimento em que ele viajar ou em depósitos apropriados dos 
veículos, mediante despacho, hipótese em que o transportador fornecerá uma 
“nota de bagagem”, que servirá de documento para sua retirada no local de 
destino. O parágrafo único do art. 743, do Código de 2002 inova ao prever que “é 
lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o 
limite da indenização”. Nesse caso, o valor declarado determina o montante da 
indenização. Pelo sistema anterior, transferia-se para o transportado a obrigação de 
produzir a prova do valor da bagagem. O novo diploma altera o critério, para 
afirmar que, em princípio, há de se aceitar o valor atribuído à bagagem pelo 
passageiro. Se a empresa quiser se resguardar quanto a esse quantum, deverá 
tomar a iniciativa de obter a declaração de valor da bagagem por parte do 
transportado. Desse modo, transferiu-se para a empresa a obrigação de 
definir previamente o valor da bagagem para, com isso, limitar a 
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indenização. Não o fazendo, não haverá limitação.” (“Direito Civil Brasileiro  
Contratos e Atos Unilaterais”, vol. III, 5ª ed., Saraiva, 2008, SP, p. 455/456, o 
destaque não consta do original); e (c) Maria Helena Diniz: “Obrigações e direito 
do transportador. (...) Todavia terá o direito de: (...) 3º) Exigir a declaração 
escrita do valor da bagagem para fixar o limite da indenização (CC, art. 734, 
parágrafo único), prevenindo controvérsias futuras, havendo perda ou 
extravio. Feita a declaração do valor, o viajante não poderá, ocorrendo dano, 
pleitear indenização maior, a não ser que tenha havido algum vício de 
consentimento.” (“Curso de Direito Civil Brasileiro  Teoria da Obrigações 
Contratuais e Extracontratuais”, vol. 3, 26ª ed., Saraiva, 2010, SP, p. 506, 513 e 
514, o destaque não consta do original).

Nesse sentido, a orientação do julgado deste Eg. 
Tribunal de Justiça extraído do respectivo site: “Ementa - Transporte aéreo - 
Extravio de bagagem de passageiro incontroverso - Valor da indenização que deve 
ser estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor - Relação de consumo que 
afasta a aplicação da Convenção de Varsóvia e do CBA Exegese dos artigos 5º, 
XXXII e 170, V, ambos da CF de 88; Indenização por danos morais Devida 
Redução do seu valor, no entanto; Recursos, em parte, providos. [...]Afora isso, 
tem-se que a falta de declaração de bagagem no momento do chek in não 
possui o condão de elidir a responsabilidade de indenizar da ré no caso 
concreto, pois, somente poderia refutar-se a pretensão indenizatória de dano 
material, se restasse demonstrada eventual recusa da autora em declarar o 
valor e os componentes que transportava nas suas malas, no momento em 
que efetuou sua apresentação para o embarque. Inexistindo a prova dessa 
recusa, o ônus deve ser ao transportador que assumiu o risco de efetuar o 
transporte de carga sem inclusive conhecer o seu conteúdo, devendo-se 
prevalecer, em face disso, evidentemente, dentro de padrões de razoabilidade, a 
boa fé da autora quanto à sua pretensão indenizatória, notadamente, diante dos 
documentos que elencaram as roupas extraviadas e as adquiridas, não 
devidamente impugnados pela ré apelante.” (20ª Câmara de Direito Privado, Apel. 
9129955-87.2007.8.26.0000, rel. Des. Cunha Garcia, j. 24.10.11  destaque não 
consta do original).

3.8.3. A indenização por danos materiais, por furto 
de objetos constantes em bagagem violada, deve ser feita pelo valor real, porque a 
reparação deve ser integral, e o que afasta a indenização tarifada e limitada a 
valores estabelecidos em legislações específicas.

Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira 
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) 
“(...) Não conheço do apelo no tocante à pretensa violação dos artigos 
supracitados, tendo em vista estar pacificado, na Segunda Seção desta Corte, o 
entendimento de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor 
nos casos de responsabilidade do transportador aéreo pelo extravio de 
bagagens ou cargas, tanto em viagens nacionais quanto internacionais, desde 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                                            15 Apelação nº 0144456-97.2010.8.26.0000

que o evento danoso tenha ocorrido após a vigência da lei consumerista. 
Dessa forma, não há por que falar na indenização tarifada prevista na 
Convenção de Montreal, devendo haver reparação integral do prejuízo. A 
propósito, colaciono os seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL. 
TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. EXTRAVIO OU PERDA. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de 
que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio de bagagem ou 
de carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em 
sua vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção de 
Varsóvia. Agravo improvido." (AgRg no Ag n. 827.374/MG, relator Ministro 
Sidnei Beneti, DJe de 23/9/2008.) "CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CARGA. 
MERCADORIA. EXTRAVIO. TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO 
INTEGRAL. CDC. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 
AFASTAMENTO. 1 - A jurisprudência pacífica da Segunda Seção é no sentido 
de que o transportador aéreo, seja em viagem nacional ou internacional, responde 
(indenização integral) pelo extravio de bagagens e cargas, ainda que ausente 
acidente aéreo, mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde 
que o evento tenha ocorrido na sua vigência, conforme sucede na espécie. Fica, 
portanto, afastada a incidência da Convenção de Varsóvia e, por via de 
conseqüência, a indenização tarifada. 2 - Recurso especial conhecido e provido 
para restabelecer a sentença." (REsp 552.553/RJ, relator Ministro Fernando 
Gonçalves, DJ de 1º/2/2006.)Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (Ag 
1151143/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 02/10/2009, o 
destaque não consta do original); (b) “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. 
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 
INDENIZAÇÃO AMPLA. ORIENTAÇÃO MAJORITÁRIA DA SEGUNDA 
SEÇÃO. VOTOS VENCIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I  Nos termos da 
jurisprudência majoritária da Segunda Seção, a indenização decorrente do 
extravio ou danos à bagagem ou mercadoria deve ser ampla, não se limitando 
aos valores estabelecidos em legislações específicas. II - Mesmo nos eventos 
ocorridos anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor, a 
indenização deve ser ampla, aplicando-se as normas que regulam a 
responsabilidade civil (art. 159 do Código Civil), uma vez ausentes 
pressupostos que justifiquem a limitação da indenização.” (STJ-4ª Turma, 
REsp 65837-SP, rel. p/Acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, mv., j. 
26/06/2001, DJ 03/09/2001 p. 225, o destaque não consta do original); e (c) 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO TARIFADA. 
DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL. 
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, 
NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.” (Ag 878886/SP, rel. Min. Hélio Quaglia 
Barbosa, data da publicação: 13/11/2007, o destaque não consta do original).
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No mesmo sentido, a orientação doutrinária de 
Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz respeito à responsabilidade contratual do 
transportador, o Código de Defesa do Consumidor, quase nada mudou, pois, como 
já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde 1912. O que o Código fez  e 
isso me parece importante  foi mudar o fundamento dessa responsabilidade, que 
agora não é mais o contrato de transporte mas sim a relação de consumo, 
contratual ou não. Mudou também seu fato gerador, deslocando-o do 
descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço 
consoante  art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: (...) Esse defeito 
pode ser de concepção (que se instara  quando o serviço está sendo realizado), 
pode ser de prestação (que ocorre quando o serviço está sendo idealizado), e ainda 
de comercialização (por má informação sobre a utilização do serviço). Em 
qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o defeito seja ou não imprevisível. O 
fornecedor do serviço terá que indenizar desde que demonstrada a relação de 
causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, chamado pelo 
Código de fato do serviço. O Código Civil, como não poderia deixar de ser 
consolidou toda essa evolução jurídica no texto do art. 734 que diz (...). O art. 732 
do Código Civil de 2002 inovou quanto à regra de aplicação da lei geral e especial 
ao dispor: (...) A regra, como sabido desde os bancos escolares, é que a lei 
especial prevalece sobre a geral, mormente quando aquela (lei especial) é de 
ordem pública. Assim, dada a natureza do de lei especial, o CDC deveria 
prevalecer em eventual conflito com as normas (gerais) do Código Civil. Mas o 
art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou expressamente essa regra. Na 
prática, entretanto, nada influirá em relação ao CDC, porque as normas do 
Código Civil não são negativas para os consumidores, pelo contrário, em 
algumas hipóteses são até mais vantajosas, como no caso de exclusão de 
responsabilidade. O CDC, no art. 14, § 3º, item II, admite a exclusão da 
responsabilidade do fornecedor no caso de culpa exclusiva de terceiro, ao 
passo que o Código Civil, em seu art. 735, expressamente não admite a 
exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a positivação da antiga Súmula 
187 do Supremo Tribunal Federal. (...) Entendemos que nada mudou quanto 
à vedação de limitação da indenização, mesmo em relação às cláusulas que 
estão agora previstas na Convenção de Montreal. Subsiste a proibição do 
Código de Defesa do Consumidor por ser a lei especial que disciplina todos os 
contratos que geram relações de consumo, entre os quais o transporte de 
passageiros. Como não poderia deixar de ser, o Código Civil adotou esse 
mesmo posicionamento no seu art. 732. As convenções internacionais só são 
aplicáveis aos contratos de transporte quando não contrariarem as disposições do 
Código Civil. A cláusula de não indenizar, ou destinada a estabelecer limite 
inferior ao fixado na Convenção, é expressamente considerada nula de pleno 
direito pelo seu art. 734, parte final.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9ª 
ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 344, o destaque não consta do original).

3.8.4. Mantém-se o valor da indenização por danos 
materiais fixado pela r. sentença recorrida, em R$2.000,00.
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Os bens constantes da bagagem extraviada 
relacionados pela autora mostram-se compatíveis sua capacidade econômica bem 
como não se vislumbra exagero na avaliação apresentada dos mesmos.

É de se considerar que a natureza da viagem, festa de 
formatura de familiar, corrobora a alegação da autora de embarque com os objetos 
relacionados na inicial.

A apelante não apontou nenhum fato concreto que 
infirmasse a relação de bens extraviados, seja quanto à inexistência de objeto, seja 
quanto ao exagero na avaliação, sendo certo que sequer se propuseram a 
demonstrar aritmeticamente excesso, na pretensão de reparação de danos 
materiais, pelo furto de objetos, de forma fundamentada, com indicação de valor 
entendido como correto. 

Nesta situação, presente o requisito da alegação 
verossímil do consumidor no que concerne aos bens constantes da bagagem e 
respectivos valores, de rigor, a inversão dos ônus da prova, nos termos do art. 6º, 
VIII, do CPC, com consequente acolhimento da indenização por danos materiais, 
na quantia em que pleiteada na inicial, quando ausente alegação e prova produzida 
pelas rés, que desmereça a verossímil alegação do consumidor.

Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do 
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano 
material - Transporte aéreo - Extravio de bagagem - Inadmissibilidade do 
limite da responsabilidade de indenizar - Inaplicabilidade da Convenção de 
Varsóvia após a vigência do Código de Defesa do Consumidor - 
Responsabilidade objetiva - Ônus da prova da ré - Reparação do valor 
indicado pelo autor a título de dano material  Recurso nesta parte 
improvido.(...)”(23ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 9228239-
96.2008.8.26.0000, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, v.u., j. 27.04.2011, o destaque 
não consta do original); e (b) “(...) Dano Material  Cabimento  Transporte 
rodoviário  Extravio de bagagem  Adoção do valor pleiteado na inicial  
Inexistência de prova de não ser esse o valor dos danos  Art. 6º, VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor. (...)” (22ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação n. 7.060.858-1, rel. Des. José Roberto do Santos Bedaque, v.u., j. 
15.08.2006).

3.9. Mantém-se a indenização por danos morais 
fixada em R$15.000,00.

3.9.1. Extravio temporário de bagagem e sua 
violação constituem, por si só, fatos ensejadores de dano moral.

“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não 
há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a 
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                                            18 Apelação nº 0144456-97.2010.8.26.0000

impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo 
Civil” (STJ-3ª Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes 
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site 
do Eg. STJ). 

No que concerne ao reconhecimento de que o 
extravio de bagagem, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a 
orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO 
DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - 
ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL 
CONFIGURADO - SÚMULA 7/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO 
RAZOAVELMENTE FIXADO, ATENDENDO ÀS PECULIARIDADES DO 
CASO - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO (...) Acresça-se, por oportuno, 
que nas hipóteses de atraso de vôo e extravio de bagagem não se exige a 
prova do prejuízo, caracterizando-se o dano moral puro. Confira-se: 
"AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO 
INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO 
CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. 
CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. (...) - Cabe 
indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. 
O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados 
pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental 
desenvolver argumento inovador não ventilado no especial." (AgRg no Ag 
442.487/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 09/10/2006) (...)” (Ag 
1367308/PR, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 04/04/2011, o 
destaque não consta do original) e (b) “INDENIZAÇÃO. VÔO 
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DENUNCIAÇÃO DA 
LIDE. DANO MORAL. PROVA. ALÍNEA "C". SÚMULA Nº 83/STJ.  Nos 
casos do art. 70, III, do CPC, a não-denunciação da lide não acarreta a perda da 
pretensão regressiva. Ficará o réu apenas privado da vantagem da imediata 
obtenção do título executivo contra o obrigado regressivamente (REsp nº 1.296-
RJ).  Existência de situação vexatória e humilhante, suficiente a justificar a 
reparação pelo dano moral. Desnecessária, ademais, a prova do prejuízo em 
concreto, dado que a responsabilização do agente se dá em virtude do simples 
fato da violação.  Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a 
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrido. 
Incidência da Súmula nº 83/STJ. Recurso especial não conhecido.” (4ª T., REsp 
209383/PB, rel. Min. Barros Monteiro, j. 04.03.2004  destaque não consta do 
original).

No que concerne ao reconhecimento de que a 
violação de bagagem despachada, por si só, bastam para demonstrar o dano 
moral, adota-se a orientação do seguinte julgado extraído do site do Eg. STJ: 
“Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação de conhecimento sob o 
rito ordinário. Transporte aéreo. Extravio temporário e violação de bagagens. 
Danos morais. Fixação. Razoabilidade e proporcionalidade verificadas. Revisão. 
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Reexame de prova. Inadmissibilidade. - Se o valor fixado a título de danos morais 
atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se admite a 
revisão do montante em sede de recurso especial, por ser aplicável à espécie a 
Súmula nº. 7/STJ. Agravo no agravo de instrumento não provido.” (STJ-3ª Turma, 
AgRg no Ag 538459/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 06/11/2003, DJ 
09/12/2003 p. 288, o destaque não consta do original).

No mesmo sentido, a orientação do julgado extraído 
do site deste Eg. Tribunal de Justiça: “RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos 
morais - Transporte aéreo - Percurso entre São Paulo e São José do Rio Preto 
 Violação de bagagem com danificação do cadeado - Extravio de aparelho 

acondicionado na mala - Hipótese em que a indenização por danos morais 
não pode ser submetida a qualquer espécie de tarifação, consoante 
assegurado pela Carta Magna (artigo 5º, V), afastada a possibilidade de sua 
limitação aos contornos traçados por legislação diversa que restrinja os 
direitos da passageira, tendo em vista a aplicabilidade ao caso do Código de 
Defesa do Consumidor  (...) - Sentença reformada - Pedido inicial julgado 
parcialmente procedente  Recurso provido, em parte.” (19ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação nº 9084241-41.2006.8.26.0000, rel. Des. João Camillo de 
Almeida Prado Costa, v.u., j. 13/06/2011, o destaque não consta do original).

3.9.2. Quanto à quantificação da indenização por 
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização 
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do 
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades 
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a 
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem 
causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a título de danos 
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” 
(STJ-4ª Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 
03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).

3.9.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como 
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. 
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro 
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. 
C.F., art. 7º, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. 
C.F., art. 7º, IV. O que a Constituição veda -- art. 7º, IV -- é a fixação do quantum 
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira 
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse 
quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE 
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, 
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1º-A, 
do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum 
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indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na 
data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais. 
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES 
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 
PP-00110, conforme site do Eg. STF).

“A correção monetária do valor da indenização do 
dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).

3.9.4. Considerando os parâmetros supra indicados e 
buscando assegurar ao lesado a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento 
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais, 
,na quantia de R$15.000,00,

4. Em resumo: (a) respeitado o entendimento do 
MM Juízo da causa, a r. decisão, que admitiu o ingresso de VRG Linhas Aéreas 
S/A no polo passivo deve ser anulada, de oficio, e o recurso, por ela interposto, 
não pode ser conhecido, e (b) o recurso da ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A 
deve ser desprovido.

Ante o exposto, anula-se, de ofício, a r. decisão, 
que admitiu o ingresso de VRG Linhas Aéreas S/A no polo passivo, não se 
conhece do recurso, por ela interposto, e nega-se provimento ao recurso da ré 
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

Manoel Ricardo Rebello Pinho

                 Relator
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