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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1008886-21.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes GOL 

LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e VRG - LINHAS AÉREAS S/A 

(VARIG), são apelados SÉRGIO EDUARDO ALVES DE SOUZA e CLAUDIA 

REGINA CANIATTO DE SOUZA.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso 

e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V. U.", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ TARCISO BERALDO E ISRAEL 

GÓES DOS ANJOS.

São Paulo, 28 de abril de 2015.

SERGIO GOMES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1008886-21.2014.8.26.0344
APELANTES: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A E VRG - 
LINHAS AÉREAS S/A (VARIG) 
APELADOS: SÉRGIO EDUARDO ALVES DE SOUZA E CLAUDIA 
REGINA CANIATTO DE SOUZA
COMARCA: MARÍLIA

VOTO 26436

APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE 
BAGAGEM – INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E 
MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1 – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Recurso não conhecido em 
relação à VRG LINHAS AÉREAS S/A,  incorporadora de Gol 
Transportes Aéreos S/A – Ação movida exclusivamente em face de 
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, – Pleito de 
substituição do polo passivo corretamente indeferido na sentença.
2 – DANOS MATERIAIS – Extravio de bagagens – Infortúnio 
relevante causado aos consumidores – Responsabilidade objetiva – 
Contrato de transporte – Aplicação do CDC, com vistas à reparação 
integral do dano – Afastamento da incidência das Convenções de 
Varsóvia e Montreal – Precedentes – Ausente declaração de bens, 
correto o reconhecimento de que o valor dos bens acondicionados 
nas malas extraviadas alcançavam a cifra indicada pelos autores (R$ 
7.009.99) – Valor verossímil, considerando-se que se tratava de casal 
estabelecido profissionalmente em viagem interestadual de uma 
semana de duração. 
3 – DANOS MORAIS – Extravio de bagagem – Situação vivenciada 
pelos autores que ultrapassa o mero dissabor – Extravio de bagagem 
é causa de aflição, angústia, desassossego de espírito, situação 
causadora de danos morais e, portanto, apta a embasar condenação 
ao pagamento da indenização respectiva – Precedentes – Indenização 
bem fixada em primeiro grau de jurisdição (R$ 6.000,00 para cada 
coautor), que não comporta redução – Juros de mora incidem da 
citação, por se cuidar de responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE 
E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

Cuida-se de ação indenizatória movida SÉRGIO EDUARDO 

ALVES DE SOUZA e CLÁUDIA REGINA CANIATTO DE SOUZA em face 

de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

Sustentaram os autores na inicial que contrataram os serviços 

de transportes prestados pela ré e que, em viagem de volta de Natal/RN para o 

aeroporto de Guarulhos suas malas foram extraviadas.
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Devidamente citada a ré, assim como a VRG Liinhas Aéreas 

S/A, incorporadora de Gol Transportes Aéreos S/A, apresentou contestação (fls. 

46/64). Em sede preliminar arguiram a ilegitimidade passiva de Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A, pleiteando a consequente a extinção do feito sem resolução do 

mérito ou, alternativamente, a retificação do polo passivo, para nele constar 

exclusivamente a VRG Linhas Aéreas S/A, empresa do Grupo Gol. No mérito, 

rebateram a argumentação deduzida pelos autores, pugnando pela improcedência de 

seus pleitos.

Os autores manifestaram-se em réplica (fls. 131/132) e todos 

dispensaram a produção de provas (fls. 135 e 137/138).

Sobrevieram frustrada tentativa de composição amigável (fl. 

149) e sentença de procedência, para o fim de condenar a ré Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A, ao pagamento de: (a) indenização por danos materiais, fixada em 

R$ 7.099,99 (sete mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com 

correção monetária do ajuizamento da ação e juros de mora da citação; e (b) 

indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

um dos coautores, com correção monetária do sentenciamento e juros de mora da 

citação (fls. 154/158).

Inconformadas apelam Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e 

VRG Linhas Aéreas S/A. Sustentam as recorrentes, em síntese, que: (a) deveriam os 

autores terem preenchido a declaração prévia de bens, informando o que havia em 

suas malas e, ademais, não lograram comprovar o que, de fato, havia no interior de 

tais malas, de modo que inviáveis os pleitos indenizatórios que formularam; (b) de 

acordo com o disposto no Código Brasileiro de Aviação e nas Convenções de 

Varsóvia e Montreal, as indenizações em casos que tais são limitadas a R$ 76,00 

(setenta e seis reais) por quilo de bagagem, não podendo, portanto, subsistir a 

indenização nos moldes fixados na sentença; (c) a situação vivenciada pelos autores 

não passou de “um mero dissabor”, não havendo, assim, cogitar-se de danos 

morais; e (e) caso mantida a indenização por danos morais seu importe deve ser 
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reduzido, porque exagerado o fixado em primeiro grau de jurisdição e, ademais, 

devem os juros de mora incidir apenas a partir de seu arbitramento. Firmes em tal 

argumentação, buscam provimento (fls. 163/184).

Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 189/197).

É O RELATÓRIO.

Sentença escorreita; recurso inconvincente.

Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois os autores, ao contratarem 

com a companhia aérea ré, fizeram-no na qualidade de destinatários finais (CDC, 

art. 2º, caput).

Ademais a ré, na relação jurídica em testilha, inegavelmente 

ocupa a posição de fornecedora de serviços, de modo que aplicável ao caso concreto, 

as disposições do CDC.

Assim é direito dos apelados a facilitação da defesa de seus 

interesses em juízo (CDC, art. 6º, VIII), inclusive com a inversão dos ônus 

probatórios.

Com base em tal premissa e tudo o mais que dos autos consta, é 

de rigor o conhecimento apenas parcial do recurso e, no que conhecido, seu 

desprovimento.

Deveras, não comporta conhecimento o recurso em relação à 

VRG LINHAS AÉREAS S/A, pois tal pessoa jurídica não é parte no feito, não 

tendo a parte autora optado por manejar a ação em face dela. Note-se que seu pleito 

de ingresso no feito, substituindo a ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A foi 

corretamente indeferido em primeiro grau de jurisdição.

Passa-se à análise do mérito recursal.
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Incontroversa a prestação de serviços de transporte aéreo e o 

extravio das malas.

Cinge-se à discussão ao valor dos bens materiais existentes em 

tais malas (a justificar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos de tal 

espécie), à ocorrência ou não de danos morais indenizáveis, ao valor da indenização 

a tal título e ao termo inicial dos juros moratórios sobre ela incidentes.

(I) Dos danos materiais.

Quanto ao dever de indenizar pelos danos materiais advindos 

do extravio da bagagem, assim como em relação ao valor da respectiva indenização, 

nenhum reparo comporta a decisão recorrida.

Necessário se atentar que o sistema adotado para a verificação 

de eventual quantum indenizatório pelos prejuízos materiais é o do Código de 

Defesa de Consumidor, que prevalece sobre as disposições conflitantes da 

Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica. Os últimos 

estabelecem parâmetros e tarifas para limitar a indenização, ao passo que o CDC 

prevê o integral ressarcimento dos prejuízos sofridos. 

Entende-se que a legislação consumerista se aplica porque se 

trata de lei especialíssima, protetiva do consumidor e, portanto, cuidando-se de 

relação de consumo, deve prevalecer.

Na lição da boa doutrina, pelo Dr. Marco Fábio Morsello, 

autoridade no assunto: 

“(...) Na seara da responsabilidade civil, emerge que, sendo o 
transporte aéreo efetiva prestação de serviços, permite a 
aplicação do microssistema consumerista, uma vez 
caracterizada a relação de consumo. Nesta hipótese, como já 
ressaltamos, a priori, quando da análise do princípio da 
reparação integral da vítima, a Lei n.° 8.078/90 veda a 
limitação da responsabilidade, o que caracteriza antinomia 
com os ditames da Convenção de Varsóvia, no tocante ao 
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transporte aéreo internacional, e com o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, no âmbito do transporte aéreo doméstico."1(g.n.)

Tal entendimento não destoa de decisões do C. Superior 

Tribunal de Justiça:

INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO. BAGAGEM. TRANSPORTE 
AÉREO. A Turma entendeu que o transportador aéreo 
responde pelo extravio de bagagem ou carga, aplicando-se as 
regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 
11/9/1990) quando o evento ocorreu na sua vigência, 
afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção de 
Varsóvia. Precedente citado: EREsp 269.353-SP, DJ 
17/6/2002. (REsp 538.685-RO, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 
em 25/11/2003, g.n.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. – Tratando-se de relação de consumo, 
prevalecem as disposições do Código de Defesa do 
Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia e ao 
Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes da Segunda 
Seção do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 538.685, 
Rel. Min. Raphael de Barros Monteiro, Quarta Turma, j. Em 
25/11/2003, g.n.).

CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM. EXTRAVIO OU 
PERDA. DANOS. INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE 
VARSÓVIA. AFASTAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. 1 – A responsabilidade civil do 
transportador aéreo pelo extravio ou perda de bagagem 
regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, ficando, 
pois, elidida a aplicação dos parâmetros tarifados da 
Convenção de Varsóvia. Precedente da Segunda Seção. 2 – 
Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, 
provido. (REsp 347.449/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 
Quarta Turma, j. Em 26/10/2004, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. 
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 

1  Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo, São Paulo, Atlas, 2007, p. 68
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O Superior Tribunal de Justiça entende que a 
responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência 
da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 
8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e 
suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 
Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de 
Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código 
Consumerista. 2. O entendimento pacificado no Superior 
Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas 
instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais 
pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a 
condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se 
dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no 
presente caso. 3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo 
Tribunal a quo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 
reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos 
danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da 
agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional 
intervenção desta Corte no presente feito. 4. A revisão do 
julgado, conforme pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, 
por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-
probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AI nº 1.380.215/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul 
Araújo, j. Em 19/04/2012, g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 
ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 
N. 7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas nas 
Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 
se aplicam ao pedido de danos morais decorrentes de má 
prestação do serviço de transporte aéreo internacional, 
prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor.(...) (AgRg 
no AResp 83.338/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos 
Ferreira, j. Em  20/09/2012, g.n.). 

AGRAVO REGIMENTAL – TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGOS 2º E 3º 
DO CDC – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF – DANOS MATERIAIS – 
EXTRAVIO DE BAGAGEM – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO 
CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO 
TARIFADA—ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM 
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O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO 
IMPROVIDO. (AgRg no AREsp 29.743/RJ, Terceira Turma, 
Rel. Min. Massami Uyeda, j. Em 22/11/2011)

Na mesma linha, os seguintes precedentes desta C. 37ª Câmara 

de Direito Privado: Apelação 0013342-50.2010.8.26.0577, rel. Des. José Tarcisio 

Beraldo, julgada em 29/11/2012; Apelação 0020347-16.2010.8.26.0451, rel. Des. 

Dr. Francisco Loureiro, j. em 24/11/2011; Apelação 0006555-94.2009.8.26.0009, 

rel. Des. Dr. Francisco Loureiro, j. Em 22/11/2011 e Apelação 

9080984-08.2006.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. Em 19/05/2011.

Portanto, a indenização pelos danos morais deve ser integral, 

não tarifada, de modo a dar concretude ao princípio da reparação integral, ínsito às 

relações de consumo.

Acrescente-se que, na ausência de prévia declaração do que 

continha no interior das malas deve prevalecer aquilo que indicado pelo consumidor, 

desde que razoável, notadamente quando cotejado com seu padrão de vida, como se 

verifica no caso concreto.

Sobre o tema, leciona o já citado Prof. Dr. Marco Fábio 

Morsello: 

"Por outro lado, cumpre observar que, no tocante aos aspectos 
processuais, como exporemos ao final deste Capítulo, a prova 
indireta do conteúdo da bagagem deverá caracterizar 
verossimilhança, na medida em que não se trata de 
responsabilidade tarifada e automática. (...)”2

Em casos análogos, este Tribunal assim decidiu: 

RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária de indenização 
por dano material e moral Transporte aéreo internacional 
Atraso de voo, extravio de bagagem, serviço de transporte de 
categoria diversa da contratada, perda de passeios e 

2  MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo. Editora Atlas: 
São Paulo, 2007. Pág 411.
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problemas de saúde Inaplicabilidade do Código Brasileiro de 
Aeronáutica na hipótese de extravio das mercadorias 
transportadas após a vigência do Código de Defesa do 
Consumidor Inexistência de prova acerca de declaração do 
valor da bagagem exigida pela ré Admissão do valor atribuído 
pelos passageiros Reembolso dos pertences extraviados 
Indenização por dano moral em decorrência do extravio de 
bagagem Arbitramento realizado segundo os critérios da 
prudência e razoabilidade Serviço de transporte contratado na 
modalidade regular e não na privativa Problemas de saúde que 
não guardam relação causal com a viagem Procedência 
parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido 
em parte. (Apelação 0025222-04.2008.8.26.0482, 20ª Câmara 
de Direito Privado, rel. Des. Correia Lima, j. em 02/06/2014, 
g.n.) 

DANO MORAL EXTRAVIO E AVARIA DE BAGAGEM – 
Pretensão da empresa ré de reformar sentença que julgou 
parcialmente procedente pedido de indenização pelo dano 
moral sofrido pela autora Descabimento Hipótese em que a 
companhia aérea admitiu o extravio e limitou-se a buscar 
tentativas para atenuar o ocorrido, sem carrear aos autos 
prova alguma da regularidade ou do zelo nos serviços por ela 
prestados Responsabilidade objetiva da empresa aérea (art. 14, 
CDC), a qual não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de 
provar a regularidade dos seus serviços Extravio de bagagem 
por má prestação de serviço que configura o dano moral 
reclamado e enseja a consequente indenização Precedentes do 
STJ (...) DANO MATERIAL Caracterização Pretensão da 
empresa ré de reforma da sentença que julgou procedente 
pedido de indenização por danos materiais Descabimento 
Hipótese em que, sendo verossímil o relato da autora, cabia à 
empresa ré exigir declaração do conteúdo transportado, sendo 
sua a obrigação, em razão do contrato de transporte aéreo 
firmado entre as partes, de entregar a bagagem no estado em 
que a recebeu Tarifação por extravio de bagagem prevista na 
Convenção de Varsóvia que, após o advento do Código de 
Defesa do Consumidor, não mais prevalece Precedentes do STJ 
Danos materiais documentalmente comprovados e que devem 
ser ressarcidos, nos termos fixados em primeiro grau de 
jurisdição RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 
0009975-83.2010.8.26.0038, 13ª Câmara de Direito Privado, 
rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho, j. Em 15/05/2014, g.n.) 

Responsabilidade civil. Transporte terrestre de passageiros. 
Ação de reparação de danos. Morte do companheiro e genitor 
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dos autores. Lesões corporais sofridas pelo coautor. Pensão 
mensal. Termo final (...) Dano material. Extravio de bagagem. 
Os autores comprovaram que a bagagem foi introduzida no 
ônibus, e as rés não comprovaram sua devolução aos autores. 
O extravio, portanto, é inegável. O panorama fático descrito 
nos autos (viagem de ida e volta, do Estado de São Paulo ao 
Estado da Bahia) impõe admitir como correto o valor da 
bagagem atribuído pelos autores, pois, se a transportadora 
desejasse se resguardar de estimativas incorretas, deveria ter 
exigido a declaração de valor da bagagem. O valor apontado 
pelos autores (R$2.606,00) deve prevalecer (...) Apelação da 
corré, na parte conhecida, provida em parte. Apelação dos 
autores provida em parte. (Apelação 
0196471-73.2006.8.26.0100, 12ª Câmara de Direito Privado, 
relª. Desª. Sandra Galhardo Esteves, j. em 13/08/2013, g.n.)

RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Extravio de 
bagagem - Danos materiais Ocorrência Prova do valor da 
bagagem – Não se pode exigir a prova disso do consumidor, 
nem mesmo em virtude da regra do art. 734, parágrafo único, 
do CC, uma vez que nada nos autos aponta para a 
circunstância de ter sido a declaração do valor exigida pela ré, 
havendo recusa por parte do autor – Em situações como essas, 
deve-se admitir como correto o valor da bagagem atribuído 
pelo passageiro, pois, se a empresa aérea desejasse se 
resguardar de estimativas incorretas, deveria ter exigido a 
declaração de valor da bagagem Precedentes Valor estimado 
pelo autor, reduzido na sentença, é verossímil Ré não prova as 
razões da discordância da estimativa, não apresentando nem 
ao menos o valor que entende correto Art. 6º, VIII, do CDC 
Dano moral Configuração - Prova – Desnecessidade – Basta a 
prova do fato que gerou a dor Manutenção da indenização 
fixada na sentença: R$ 3.000,00 Admissibilidade Sentença 
mantida Recurso desprovido. (Apelação 
9148266-58.2009.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, 
rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. em 15/10/2012) (grifou-se) 

Assim, correta a sentença no que toca ao reconhecimento de 

que os bens que guarneciam a bagagem, tinham como valor aquele indicado pela 

parte autora, alegação verossímil, porque condizente com os demais elementos 

carreados aos autos. Note-se que se cuida de casal estabelecido profissionalmente 

(ele arteterapeuta e ela funcionária pública estadual) em viagem interestadual de 

lazer de uma semana de duração, de modo que, considerando-se as máximas da 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1008886-21.2014.8.26.0344 -Voto 26436 11

experiência, possível concluir que traziam consigo bens de razoável valor.

(II) Dos danos morais.

Também sem razão a companhia aérea ré em sua busca pelo 

afastamento ou redução das indenizações por danos morais.

De inexistência de danos imateriais não se cogita.

A situação vivenciada pelos autores, que voltando de viagem 

interestadual tiveram suas malas extraviadas não pode ser considerado mero 

dissabor cotidiano, percalço inerente à contemporânea vida em sociedade.

Frise-se que os Tribunais reiteradamente refutam tal 

argumentação dos transportadores, consoantes se verifica, entre outros, dos 

seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. 
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
proclama que o Código de Defesa do Consumidor incide em 
caso de indenização decorrente de extravio de bagagem. 2. In 
casu, resta patente a pretensão da agravante em rediscutir, em 
sede de recurso especial, os fatos e provas que orientaram as 
instâncias ordinárias no deslinde da causa, o que encontra 
óbice no Enunciado nº. 07 da Súmula desta Corte. 3. Agravo 
regimental improvido. (AgRg no AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 878.886 – SP, Quarta Turma, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, j. Em 21/10/2008, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM 
VIAGEM INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS 
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS 
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, 
após o advento do Código de Defesa do Consumidor, a 
tarifação por extravio de bagagem prevista na Convenção de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1008886-21.2014.8.26.0344 -Voto 26436 12

Varsóvia não prevalece, podendo a indenização ser 
estabelecida em valor maior ou menor, consoante a apreciação 
do magistrado no tocante aos fatos acontecidos (cf. AgRg no 
REsp 1.101.131/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe 
27/4/2011; AgRg no Ag 1.230.663/RJ, Rel. Ministro João 
Otávio de Noronha, DJe 3/9/2010, e AgRg no Ag 1.035.077/SP, 
Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 1º/7/2010). 2. Nos termos 
da jurisprudência desta Corte, para a fixação de indenização 
por danos morais são levadas em consideração as 
peculiaridades da causa, de modo que eventuais disparidades 
do valor fixado, sem maior relevância, não autorizam a 
intervenção deste Tribunal, como na espécie, em que o valor 
foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 3. 
Agravo regimental não provido. (AgRg no AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 1.389.642 – RJ, Terceira Turma, Rel. 
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. Em 15/09/2011, g.n.)

Desta Câmara, o seguinte pronuciamento.

DANOS MATERIAIS E MORAIS – Extravio de bagagens – Vôo 
Internacional – Apelação – Concordância com o valor fixado 
em danos matérias - Alegação de inexistência de danos morais 
– Empresa aérea pugna pela redução do quantum fixado a 
título de danos morais. Sentença parcialmente reformada, neste 
particular, para reduzir o valor da condenação para R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) - Recurso de apelação da empresa 
aérea parcialmente provido. (Apelação nº 0115186-
93.2008.8.26.0001, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Roberto Mac Cracken, v.u.)

Também não convence a tese de que exagerados os valores das 

indenizações por danos morais, pois o quantum fixado em primeiro grau guarda 

consonância com as particularidades do caso concreto, considerando-se os fins a que 

se destinam indenizações tais.

Note-se que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

um dos lesados não supera o que fixado em casos similares por esta Corte de Justiça 

e pelo C. STJ (TJSP, Apelação nº 0115186-93.2008.8.26.0001, 37ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, v.u. – R$ 15.000,00; TJSP, 

Apelação nº 992.06.028672-4, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto 

Mac Cracken, j. em 19 de maio de 2011 – R$ 10.000,00; STJ, AgRg no AGRAVO 
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DE INSTRUMENTO Nº 1.389.642 – RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas 

Boas Cueva, j. em 15 de setembro de 2011 – R$ 10.000,00; STJ, AgRg no 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.380.215 – SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul 

Araújo, j. em 19 de abril de 2012 – R$ 10.000,00).

Por fim, também em relação ao termo inicial dos juros de mora 

incidentes sobre as indenizações por danos morais, não medra o recurso.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, os 

juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do CC 

e 219 do CPC.

Não em outra linha, precedente desta Câmara:

Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. Pretensão de que seja afastada a condenação ao 
pagamento de indenização por danos morais e materiais ou 
que seja reduzido o valor. INADMISSIBILIDADE: A empresa 
aérea não produziu qualquer prova de inexistência de vício na 
prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiros. A indenização por danos morais foi fixada em valor 
razoável e proporcional. Verossimilhança quanto à relação de 
bens apresentada pela apelada sem impugnação específica por 
parte da apelante. Inadmissibilidade da aplicação da 
indenização tarifada pelas Convenções de Varsóvia. Aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Sentença 
mantida. DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS 
DE MORA Sentença que determinou a incidência a partir da 
citação. Pretensão da ré de que o termo inicial dos juros de 
mora seja desde a data da publicação da sentença. 
INADMISSIBILIDADE: Nas condenações ao pagamento de 
indenização por danos morais os juros de mora incidem desde 
a citação (artigo 405 do Código Civil), em razão de 
descumprimento do contrato. Sentença mantida. RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação 029963-30.2012.8.26.003, rel. Des. 
Israel Góes dos Anjos, j. em 14/10/2014, g.n.)

Impende salientar, ainda, máxime por se cuidar de matéria de 

ordem pública, “que o termo inicial para contabilização dos juros de mora, na 
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hipótese, também não pode ser considerado como a data do evento danoso, pois tal 

possibilidade, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se 

somente para os casos relativos a responsabilidade extracontratual, que não é a 

hipótese em apreço” (Apelação 0109549-53.2011.8.26.0100, 13ª Câmara de Direito 

Privado, rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. em 13/01/2014, v.u.).

É o suficiente.

Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e, no que 

conhecido, nega-se provimento.

SERGIO GOMES
Relator
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