
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

18ª Câmara de Direito Privado
_________________________

Registro: 2011.0000297772

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9077268-
70.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado VARIG S/A 
VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE sendo apelado UNITED AIRLINES INC, 
Apelados/Apelantes SINTIA IOLE NOGUEIRA e SILENE NOGUEIRA.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso dos autores, negaram 
provimento ao recurso da Varig. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE ANTONIO 
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 23 de novembro de 2011. 

Jurandir de Sousa Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO Nº 9077268-70.2006.8.26.0000
VOTO Nº 15714

2

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 9077268-70.2006.8.26.0000

APELANTE : VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE E SINTIA IOLE 
NOGUEIRA E OUTRO

APELADO  : VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE E SINTIA IOLE 
NOGUEIRA E OUTRO E UNITED AIRLINES INC

COMARCA  : SÃO PAULO  23 VC

VOTO Nº 15714

CONTRATO DE TRANSPORTE. Ação indenizatória por danos 
materiais e morais. Vôo internacional. São Paulo – Los Angeles – São 
Paulo. Atraso de vôo e troca de bilhetes. Passageiras que trocaram 
bilhetes aéreos e viajaram por outra companhia. Constatação de 
desaparecimento de parte da bagagem e violação de malas. Ação 
julgada procedente em parte em relação à co-ré Varig e improcedente 
em relação à co-ré United Airlines. 

Recurso da Varig. Alegação de que não teria causado danos às 
autoras. Incidente que teria ocorrido no vôo de responsabilidade da 
empresa United. Parcial acolhimento. Reconhecimento da 
solidariedade das duas empresas. Recurso parcialmente provido.

Recurso das autoras. Pedido de majoração da indenização por danos 
morais e redução da verba de sucumbência arbitrada a favor da 
United. Indenização alterada para R$ 5.000,00 para cada uma das 
autoras, com atualização e juros de mora como decidido na sentença.  
Recurso provido.

Sucumbência. Derrotadas as requeridas, responderão pelas custas e 
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

Deram provimento ao recurso das autores e negaram provimento ao 
recurso da Varig.

1) A r. sentença de fls. 267/268 verso, julgou procedente em parte 

ação indenizatória por danos materiais e morais, para condenar a “Varig S/A a pagar às 

Autoras as quantias de U$338,70, pelo câmbio da data do ajuizamento da ação e 

também a quantia de R$.960,00, sendo que ambos os valores deverão ser atualizados 

monetariamente, desde o ajuizamento da ação, sofrendo o acréscimo de juros de mora, 

à taxa de 1% ao mês, a partir da citação. Fica condenada, também, em indenização por 
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danos morais de valor idêntico à soma das importâncias mencionadas”, respondendo a 

co-ré  ainda pelas custas processuais e honorários de advogado arbitrados em 15% do 

total da condenação, e para julgar “ improcedente a ação contra a United Airlines, 

condenando as autoras nas custas que despendeu e em honorários de advogado 

arbitrados em 15% do valor dado à causa, atualizado desde o seu ajuizamento”.

Recorreram as autoras e a co-ré Varig.

A empresa aérea apela (fls. 272/281), pleiteando a inversão do 

julgado, eis que não seria responsável pelos danos alegados pelas autoras. Sustenta, em 

resumo, que o extravio de bagagem noticiado pelas autoras ocorreu durante transporte 

efetuado pela empresa United Airlines, inexistindo qualquer prova de que tenha 

causado danos materiais ou morais às autoras.

Adesivamente (fls. 307/312), recorrem as autoras, pugnando pela 

reforma do julgado, buscando a majoração da verba indenizatória referente aos danos 

morais e a redução da verba honorária em relação à co-ré United Airlines.

Recursos em ordem, e com respostas (fls. 293/301, 303/306, 

321/329 e 331/335).

Este apelo foi distribuído redistribuído nos termos da Resolução 

nº 542/2011 desta Corte, em 15/09/2011 (fl. 362), cumprindo timbrar que a C. 28ª 

Câmara de Direito Privado, em julgamento efetuado em 21/06/2011, não conheceu do 

apelo por tratar de matéria de competência das 11ª a 14ª Câmaras de Direito Privado 

(fls. 355/359).

É o relatório, adotado no mais o da r. sentença proferida pelo 

MM. Juiz Caio Marcelo Mendes de Oliveira.

2) Sintia Iole Nogueira e Silene Nogueira ajuizaram ação de 
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indenização por perdas e danos materiais e morais em face de Varig Brasil e United 

Airlines, tendo como fundamento em lotação de vôos e extravio de bagagem que teria 

ocorrido durante viagem internacional. 

De acordo com a narrativa da inicial as autoras adquiriram 

passagens aéreas de ida e volta da Varig (São Paulo - Los Angeles  São Paulo), no 

mês de julho de 2002, em viagem de férias. E, quando do regresso ao Brasil 

encontraram grandes dificuldades, em razão da lotação de vôos, e, em função disso 

alegaram que tiveram que o desdobrar o bilhete, utilizando-se também dos serviços da 

United Airlines para tentar voltar de Miami para São Paulo. E, com o atraso perderam 

compromissos já agendados no Brasil, permanecendo horas no aeroporto, e, além 

disso, ao desfazer as bagagens, após a chegada a São Paulo, constataram extravio de 

diversos objetos, danos materiais no valor U$ 493,70 (bens adquiridos no exterior) e 

R$ 1.035,00 (bens adquiridos no Brasil), além de danos morais, "diante das dores 

irreparáveis por toda uma tarde e uma noite, passando a noite com roupas sujas... 

com enorme estresse ..." ( f. 24 ).

A Varig apresentou defesa (fls. 122/130), e, dentre outros 

argumentos, afirmou que as passagens das autoras eram cortesias de “Travel Partner”, 

benefício concedido a seus funcionários “que não tem direito a reserva e é preterido 

em favor de passageiros pagantes do valor integral do bilhete”, conforme regulamento 

que carreou aos autos (fls. 131/157). E, no que concerne aos danos alegados, afirmou 

que não restaram provados, e se tivessem ocorrido, seriam de responsabilidade da 

empresa United “transportador de fato”.

Na contestação apresentada pela empresa United Airlines (fls. 

159/186) foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva, onde ficou registrado que 

“em vôos compartilhados, como é o caso dos autos, uma companhia aérea emite o 

bilhete aéreo (transportadora contratual  no presente caso: Varig) e outra executa 
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trechos do serviço (United)”, sendo a responsabilidade do transportador contratual 

como pode ser verificado no artigo 4º, da Portaria nº 70/DGAC1. Além disso, no 

mérito, a corré alegou que a violação da bagagem teria ocorrido e trecho operado pela 

empresa Varig, no trecho Miami  São Paulo.

Na r. sentença, o e. Magistrado singular registrou:

“... A ação deve ser acolhida parcialmente. 

Em principio de nada poderiam reclamar as Autoras sobre 
atraso na viagem de retorno para o Brasil, pois foram 
beneficiadas pela 1ª Ré com tarifas reduzidas, só concedidas a 
seus funcionários. Por isso é que foram acompanhadas na 
viagem do depoente de f. 233, de sorte que a passagem não 
conferia qualquer prioridade e, pelo contrário, sujeitava-se às 
disposições demonstradas pelo doc de f. 140, não impugnado.

Este fato, assim, de se tratar de uma concessão especial da 
Ré, está bem demonstrado, quer pela prova documental, quer 
pela oral. 

No entanto, o extravio de bagagem acabou sendo admitido 
, ainda que com reservas, pela 1ª Ré, como está evidenciado no 
documento de f. 18, o que a obriga a reparação. 

Já, em relação à outra contestante , não se evidenciou 
qualquer atitude culposa e a prova demonstra que o extravio se 
deu, pelo motivo já apontado, sob a responsabilidade da 1ª Ré. 

Assim, a ação contra a empresa United deve ser 
desacolhida. 

Resta a fixação das indenizações devidas. 

A tal respeito não se pode aceitar a pretensão de 
recebimento de valores por bens sem nenhuma comprovação 
documental e realmente as próprias Autoras informam que há, 
no seu pedido, diversos itens sem comprovação. Assim, tendo 
em vista o rol de f. 13, deve ser deduzido do 1º tópico a quantia 
de U$155,00 e, do segundo, a quantia de R$.75,00, reduzidas as 
indenizações para U$338,70 e R$.960,00. 

Ainda que se admita a existência de algum prejuízo a nível 
moral, os fatos mencionados na petição inicial não são , com a 
devida licença, de grande relevância, ainda mais porque o 
extravio só acabou sendo descoberto após o término da viagem, 
de tal sorte que a indenização por danos morais fica estabelecida 
no mesmo valor daquela fixada para o ressarcimento do prejuízo 
material, observando-se a equidade. 

De acordo com a jurisprudência predominante , deve 

1 Artigo 4º. A comercialização do serviço de transporte aéreo em Código Compartilhado deverá ser realizada em 
nome do transportador contratual, o qual será inteiramente responsável pelo integral cumprimento das 
obrigações estabelecidas no contrato de transporte concluído com o passageiro, ainda que a operação seja 
realizada por outra empresa.
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prevalecer a disposição do art.°. 6, VI, da Lei 8078/90, que 
consagra o Princípio da Reparação Efetiva, afastada a aplicação 
dos limites indenizatórios constantes da Convenção de Varsóvia 
(JTA 195/729). 

Em face do exposto, julgo a ação procedente, em parte, 
para o fim de condenar a Varig S/A a pagar às Autoras as 
quantias de U$338,70, pelo câmbio da data do ajuizamento da 
ação e também a quantia de R$.960,00, sendo que ambos os 
valores deverão ser atualizados monetariamente, desde o 
ajuizamento da ação, sofrendo o acréscimo de juros de mora, à 
taxa de 1% ao mês, a partir da citação. 

Fica condenada, também, em indenização por danos 
morais de valor idêntico à soma das importâncias mencionadas. 

Responderá ainda a Ré pelas custas processuais e 
honorários de advogado arbitrados em 15% do total da 
condenação. 

Finalmente, julgo improcedente a ação contra a United 
Airlines, condenando as autoras nas custas que despendeu e em 
honorários de advogado arbitrados em 15% do valor dado à 
causa, atualizado desde o seu ajuizamento”.

Em suas razões recursais, a Varig argumenta que os documentos 

anexados os autos não foram devidamente analisados pelo i. Julgador monocrático 

insistindo que, no documento de fl. 48 as autoras declararam que “apesar de estar 

claro que o fato tenha ocorrido no trecho Los Angeles  Miami (United), espero a 

colaboração da Varig, pois foi a empresa que escolhi e confiei para fazer a minha 

viagem ...”, demonstrando a responsabilidade daquela outra empresa. A Varig também 

protestou contra a conclusão do e. Magistrado de que o extravio acabou sendo 

admitido, ainda que com reservas conforme documento 18, alegando que não poderia 

ser considerado como confissão. 

Pois bem. 

O documento 18, encartado à fl. 51, é cópia de fac simile que teria 

sido enviado por funcionárias da Varig à autora Sintia, solicitando preenchimento de 

documento intitulado “Autorização para depósito em conta-corrente e 

Recibo/Quitação” no valor de R$ 250,04, equivalente a U$ 80,00 “a título de 
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indenização por alegada violação de bagagem, ocorrida no vôo RG 8819 de 04 de 

agosto de 2002, no trecho de Miami para São Paulo”.

A apelante Varig ainda aduz que a r. sentença é confusa no que 

concerne aos danos morais, cujo conceito e valores não podem ser banalizado, 

questões que demandam análise séria e profunda dos Magistrados.

O recurso das autoras, por sua vez, pede a reforma da r. sentença 

em relação a dois aspectos: majoração da indenização por dano moral e a redução da 

verba honorária arbitrada a favor da co-ré United Airlines.

Com o advento da Carta Magna vigente consagrou-se a aceitação 

plena da reparação do dano moral, de forma irrestrita e abrangente, sendo hoje pacífico 

no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil do 

transportador aéreo pelo atraso de vôo e 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.

Aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva e considera-se 

abusiva a cláusula que eventualmente limite à responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados. Partindo-se de uma interpretação sistemática, verifica-se que as 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, e 

interesse social, revogando, portanto, a legislação que prevê indenização restritiva por 

ato ilícito.

“O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a 

indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais, 

configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, 

aborrecimento e humilhação” (RT 740/205).

Em caso muito assemelhado, este relator já teve ocasião de decidir 
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na forma da ementa a seguir transcrita:2

TRANSPORTE AÉREO. VÔO INTERNACIONAL. TRAJETO 
SÃO PAULO X MIAMI X SÃO PAULO. PROBLEMAS COM O 
RETORNO, ATRASO E CANCELAMENTO DO VÔO.  
TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS AOS PASSAGEIROS, 
DENTRE ELES CRIANÇAS E IDOSOS, A CONFIGURAR 
LESÃO NA ESFERA EMOCIAL DOS REQUERENTES. DANO 
MORAL PRESENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
TRANSPORTADOR, POR INCOMPROVADA OCORRÊNCIA DE 
CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DO 
PASSAGEIRO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.    
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 PARA CADA 
AUTOR, COM ATUALIZAÇÃO DA DATA DO ACÓRDÃO.  
SUCUMBÊNCIA DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA 
INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como já mencionado, a responsabilidade do transportador é 

objetiva, devendo responder pelo atraso no transporte aéreo, salvo provando que o 

evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da 

vítima. Isso quer dizer que, no caso, o dano existe no próprio fato violador, impondo a 

necessidade de resposta, que nada mais é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex 

facto”, na medida em que atingiu a esfera do lesado, além de produzir prejuízo 

financeiro. É o “damnun in re ipsa”, não havendo necessidade, por isso, de reflexo 

patrimonial, bastando à reparação que o fato, por si só, cause ao ofendido, transtorno e 

reações constrangedoras. 

Não há dúvida da ocorrência do dano moral, causando 

transtornos, constrangimentos e aborrecimentos, e lesando a esfera emocional das 

autoras, fato que nem necessita ser provado. A indenização, no caso, tem dupla 

finalidade, penalizar o lesante para inibir a repetição, e compensar as vítimas naquilo 

que o dinheiro puder substituir em alegria cabendo ao juiz a sua fixação.

Os danos aos bens imateriais, ou seja, os danos morais, na 

definição do saudoso Juiz do extinto Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil, 

2 TJSP, 18ª Câmara, voto 7422, APEL. nº 984.995-2, de São Paulo,v.u.
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desaparecido precocemente, o Professor Carlos Alberto Bittar, são “lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão 

de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a 

afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, 

sentimentos e sensações negativas” (“Reparação Civil por Danos Morais”, Bol. AASP 

nº 44/24).

O que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é 

condenação que tenha real e efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, 

para que ela não mais ocorra. A finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e 

preventiva (cf. Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 

1985, p. 63; Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 

1989, pág. 67, grifei).

Mas a indenização não pode ser fonte de enriquecimento, e nem 

tão branda que não sirva de reprimenda ao infrator. Cabe ao juiz, pois, em cada caso, 

valendo-se dos poderes que lhe confere o estatuto processual vigente (arts. 125 e s.), 

dos parâmetros traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras 

da experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização 

adequada aos valores em causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, 

Saraiva, 6ª edição, pág. 414).

Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser encontrado 

por eqüidade (cfr. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo LIV, Ed. 

Borsoi, 2ª ed., 1967, p. 61). 

O dano moral não se avalia mediante simples cálculo, porque tal 

cálculo já seria a busca exatamente do minus ou do detrimento patrimonial. A 

reparação pecuniária pelo dano moral, como ensina WINDSCHEID, acatando opinião 

de WACHTER visa compensar a sensação de dor da vítima com uma sensação 
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agradável em contrário (Nota 31 ao § 455 das PANDETTE, trab. Fadda e Bensa). 

Assim, tal paga em dinheiro deve representar para a vítima, ou dependentes dela, uma 

satisfação igualmente moral capaz de anestesiar em alguma parte o sofrimento 

impingido. No dizer de ROBERTO BREBBIA: “Uma soma em dinheiro ao danificado 

para que este possa proporcionar-se uma satisfação equivalente ao desassossego 

sofrido, pois o dano moral compreende a estimação dos padecimentos é o temor pelas 

conseqüências definitivas ou transitórias do dano emergente” (El Dano Moral, p. 28); 

trecho de v. acórdão do extinto Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São 

Paulo, Apelação nº 774.279-6, de São Paulo, j. 03/08/98, v.u., Rel. Juiz BERETTA DA 

SILVEIRA).

Agora, enfrentando a questão relativa à responsabilidade solidária 

das duas rés, tem-se que, sendo uma relação protegida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, este se sobrepõe ao mencionado artigo 4º, da Portaria nº 70/DGAC [A 

comercialização do serviço de transporte aéreo em Código Compartilhado deverá ser 

realizada em nome do transportador contratual, o qual será inteiramente responsável 

pelo integral cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de transporte 

concluído com o passageiro, ainda que a operação seja realizada por outra empresa].

No sentido da solidariedade indenitária, já decidiu este E. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma das ementas abaixo:

Apelação nº 0127307-21.2006.8.26.0003        
Relator: Francisco Giaquinto  
Comarca: São Paulo  
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 28/09/2011  
Data de registro: 30/09/2011  
Outros números: 1273072120068260003  

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM 
VÔO AÉREO INTERNACIONAL. Tratando-se de relação de consumo, 
prevalecem as disposições do CDC em relação à Convenção de 
Varsóvia e os seus diversos protocolos de emenda (Haia e Montreal). 
Prestação de serviços inadequada. Vôo compartilhado. Empresa 
aérea fornecedora de serviço de transporte aéreo responde 
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solidariamente pelo extravio de bagagem, independentemente do 
local e do momento do extravio. Responsabilidade objetiva da 
companhia aérea em indenizar por danos morais o passageiro 
pelos transtornos causados (danum in re ipsa). Sentença mantida. 
Recurso negado. 
  
----------------------------
Apelação nº 0174942-27.2008.8.26.0100       
Relator: Maury Bottesini  
Comarca: São Paulo  
Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 02/02/2011  
Data de registro: 17/02/2011  
Outros números: 990101223562  

Ementa: DANO MORAL - Transporte aéreo de pessoas - Extravio de 
bagagem - Vôo internacional em transportadoras coligadas: 
solidariedade existente - Dano material e moral configurados - 
Indenizações devidas - Redução da indenização por dano moral -
Recurso provido em parte.  

-------------------------------
Apelação nº 0015124-94.2008.8.26.0114   
Relator: Tersio Negrato  
Comarca: Campinas  
Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 03/02/2010  
Data de registro: 02/03/2010  
Outros números: 990.09.332460-1  
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO -
Extravio de bagagem - Circunstancia em que, no trecho "Seul/Paris-
Paris/Londres", ao despachar sua bagagem em Seul, a autora foi 
informada pelos funcionários da Air France que, quando da conexão 
em Paris, não era necessário despachá-la novamente, no entanto, ao 
chegar em Londres constatou-se o extravio da bagagem - Inversão do 
ônus da prova justificada - Ônus das companhias aéreas rés 
comprovarem que os fatos não se sucederam conforme narrado pela 
autora, o que não aconteceu - Responsabilidade Objetiva - Danos 
materiais e morais evidentes -Responsabilidade solidária das 
companhias aéreas rés, em conformidade com o disposto no 
parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor - 
Condenação, a título de danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 
(seis mil reais), atualizados a partir da publicação do acórdão e 
com juros de mora a partir da citação - Danos materiais, 
sopesados em valor compatível às roupas e artigos pessoais, 
arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir da 
publicação do acórdão e com juros de mora a partir da citação - 
Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.   

Nessa medida, reforma-se a r. sentença, para: 1 -  manter a co-ré 

United Airlines no pólo passivo da ação; 2  julgar procedente a ação para condenar as 
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requeridas, solidariamente, como tenho decidido em questões parelhas, pagar a  

indenização de R$ 5.000,00 para cada uma das autoras, com atualização monetária 

desde a distribuição e juros de mora de 1% ao mês à partir da citação; 3  Em face da 

derrota de ambas as requeridas, estas responderão pelas custas e honorários 

advocatícios das autoras, que ficam arbitrados em 15% do valor da causa.

Em suma, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso das autoras, 

e nega-se provimento ao recurso da Varig.

3) Deram provimento ao recurso das autoras, e negaram 

provimento ao recurso da Varig.

            JURANDIR DE SOUSA OLIVEIRA
                                               Desembargador-relator
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