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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1038073-68.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado WANDERLEY EDUARDO DA SILVA.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL GÓES 
DOS ANJOS (Presidente sem voto), JOÃO PAZINE NETO E SERGIO GOMES.

São Paulo, 3 de abril de 2018

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto nº 13386

Apelação nº 1038073-68.2017.8.26.0506  processo digital

Comarca: Ribeirão Preto

Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado: Wanderley Eduardo da Silva

Juiz (a): Rebeca Mendes Batista

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. 

Transporte aéreo nacional. Extravio de Bagagem. Aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, em detrimento da Convenção de 

Montreal ou do Código Brasileiro da Aeronáutica. Danos materiais e 

morais devidos. Montante indenizatório inalterado. Majoração da 

verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. 

Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de 

fls.229/236, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 246/247, cujo relatório adoto em 

complemento, que julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos 

materiais e morais proposta por Wanderley Eduardo da Silva contra Azul  Linhas Aéreas 

Brasileiras, para o fim de: 1) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no 

valor de R$4.378,60, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso 

até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação; 2) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

10.000,00, corrigido monetariamente doravante e acrescidos de juros legais moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da condenação.
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Inconformada, apela a ré aduzindo que não houve comprovação dos 

alegados danos materiais, tampouco abalo moral que merecesse condenação em tal monta. 

Assevera que o dano material deveria ser mensurado utilizando-se a indenização tarifada 

prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica. Ressalta que, diferente do entendimento do MM. 

Juízo “a quo”, não há que se considerar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caberia sim ao autor/apelado comprovar 

efetivamente os bens despachados em sua bagagem. Diz que eventual indenização deve limitar-

se aos valores efetivamente comprovados nos autos com notas fiscais. Insurge-se contra o fato de 

o apelado ter sequer comprovado com fotos ou documentos quais bens levava em sua bagagem, 

limitando-se a juntar aos autos listagem unilateral dos bens que supostamente foram extraviados. 

Frisa que foi justamente pela impossibilidade de comprovação do que há na bagagem que a Lei 

nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), estabeleceu um valor “presumido” para a 

indenização, à falta de declaração do valor da bagagem transportada.  Aponta falta de aplicação 

dos princípios do equilíbrio, da proporcionalidade, razoabilidade, adequação e bom senso no 

arbitramento da indenização por danos moral e requer a redução do montante arbitrado, 

mormente porque o apelado não carreou aos autos a mínima indicação de que tenha sofrido 

abalo íntimo tão intenso pela violação dos seus pertences capaz de justificar o valor indenizável 

correspondente a R$10.000,00. Discorre acerca do tema relativo aos danos morais e suas 

premissas. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (fls. 

103/118).

Recurso tempestivo e preparado (fls.119/120).

O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da r. 

sentença (fls.124/130).

É o relatório. 

Versa o feito sobre indenização por danos materiais e morais.

A decisão recorrida foi disponibilizada no DJe de 30/10/2017 (fls.102), 
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na vigência do novo Código de Processo Civil, de modo que o recurso deve ser analisado pelos 

parâmetros nele previstos. O enunciado nº 3, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, destaca: 

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”

A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.

Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

Alega o autor na inicial que comprou passagem aérea para o dia 

24/04/2017, de Campinas/SP para Belém/PA, despachou normalmente sua bagagem, mas 

quando chegou ao seu destino, descobriu que sua mala não havia chegado no mesmo voo, 

justificado pela ré possivelmente em razão da troca de aeronave. Informa que preencheu 

relatório de irregularidade e aguardou a entrega da bagagem no dia seguinte, fato não verificado, 

causando-lhe transtornos, pois tinha reuniões de negócios e havia ficado sem suas roupas e 

pertences pessoais, conforme descrito, e teve que perder tempo em shopping da cidade para sair 

às compras em locais fora da sua programação. Destaca que sua bagagem nunca mais foi 

localizada, razão pela qual ajuizou ação para obter reparação pelos danos de ordem moral e 

material sofridos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da 

prova, atribuindo a responsabilidade objetiva da empresa a fim de que lhe devolva ao estado em 

que se encontrava antes da incidência do ilícito causador do dano. Requer seja a ré condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 e materiais, de 

R$4.378,60 (fls. 01/12).

A ré, em contestação, discorre acerca de sua atividade, confirma que o 

autor foi seu passageiro nos voos AD2456 e AD5264, referentes ao primeiro e segundo trecho do 

trajeto indicado pelo autor e ratificou informações na reserva. Pondera acerca do extravio da 

bagagem, prequestiona acerca de regime legal específico sobre a matéria, defende a não 

incidência de indenização a título de danos morais em caso de extravio ou avaria de bagagem, 
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destaca alguns fatos que diz importante para o deslinde da causa, tece considerações acerca da 

não ocorrência do dano moral por extravio ou avaria de bagagem, não previsto nem na 

Convenção de Varsóvia, substituída pela Convenção de Montreal, que são normas específicas 

em torno do transporte de passageiros e coisas, não havendo espaço para a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Defende a inocorrência dos danos materiais, a limitação da 

indenização e a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica. Requer o improvimento dos 

pedidos iniciais (fls. 35/53).

Os documentos apresentados pelo autor comprovam que precisou 

reconstituir sua bagagem, inclusive com aquisição de uma mala de viagem com seus próprios 

recursos (fls. 19/20).  Outrossim, procurou contato com a empresa ré a fim de obter reembolso 

das despesas que teve para permanecer no local de destino e cumprir com sua viagem de 

negócios (fls. 19/20). Note-se que no período de 02/05/2017 a 06/06/17 o autor trocou 

correspondências eletrônicas com a empresa ré, mas não obteve êxito para o reembolso (fls. 

21/28).

A mala do autor foi extraviada e nunca mais retornou as suas mãos. 

Destaca-se que a transportadora ré não exigiu do consumidor a declaração do valor da bagagem e 

tampouco a descrição do seu conteúdo, não se podendo, agora, exigir do autor/apelado prova 

minuciosa de todos os bens que estavam dentro de sua mala, inclusive notas fiscais, mormente 

porque, ao que consta, eram pertences de seu uso diário. 

O autor/apelado teve que procurar o que vestir e usar durante sua 

estada na cidade destino, porque sua mala não foi mais encontrada, quando então apresentou as 

notas do que adquiriu para se apresentar de forma condizente com seu trabalho, ressaltando-se 

que o valor pleiteado pelo autor não se mostra excessivo, eis que compatível com o conteúdo 

apresentado (fls. 19/20).

A alegação da ré de que deveria ser aplicada a tarifa prevista no Código 

Brasileiro de Aeronáutica para a fixação da indenização por danos materiais não merece guarida.

Considerando que houve entre o autor e ré relação de consumo, 

aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevalecem sobre as 
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Convenções de Varsóvia e Montreal. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“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 consequência, a 

indenização tarifada. 2. Recurso especial conhecido e provido para 

restabelecer a sentença” (Recurso Especial n. º 552.553/RJ, 4. ª 

Turma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 01.02.2006, 

p. 561).

A propósito, decisões deste E. Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Extravio de bagagem em voo 

doméstico - A prestação de serviço de transporte de pessoas configura 

relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, 

conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e 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, e no Código Brasileiro de Aeronáutica - 

Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço 

prestado pela transportadora, consistentes no extravio da bagagem do 

autor, e não caracterizada nenhuma excludente de sua 

responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a 

condenação das rés na obrigação de indenizar o autor passageiro 

pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL  

Extravio de bagagem constitui, por si só, fato ensejador de dano moral 

 Indenização por danos morais mantida na quantia de R$7.000,00, 
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com incidência de correção monetária a partir da data da prolação da 

r. sentença. Recurso desprovido.” (Apelação nº 

1028772-68.2015.8.26.0506, Relator REBELLO PINHO, 20ª Câmara 

de Direito Privado,  j. 05/06/2017).

“RESPONSABILIDADE CIVIL  TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL  INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO 

CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA  INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE 

BAGAGEM E VIOLAÇÃO DE SEU CONTEÚDO  DESCRIÇÃO DOS 

BENS EXTRAVIADOS EM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE 

BAGAGEM E APRESENTAÇÃO DE LISTA COM AQUELES QUE A 

AUTORA PRECISOU ADQUIRIR DURANTE A VIAGEM, 

COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO TRANSPORTADOR  ARTIGO 14 DO CDC  DANOS 

MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS  DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS ("IN RE IPSA")  INDENIZAÇÃO MAJORADA 

PARA R$10.000,00, EM OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO E DA FINALIDADE DE DAR CERTO 

CONFORTO AO LESADO E INIBIR A REITERAÇÃO DE CONDUTAS 

COMO AS DA ESPÉCIE. SUCUMBÊNCIA  AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO PROCEDENTE  CONDENAÇÃO EM MONTANTE 

INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL, NO QUE TOCA AOS 

DANOS MORAIS, QUE NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA  SÚMULA 326 DO C. STJ  ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS  ART. 85, §11, DO 

NOVO CPC. SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO PROCEDENTE  

APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA E RECURSO ADESIVO DA 

AUTORA PROVIDO.” (Apelação nº 1024343-78.2016.8.26.0100, 

Relator PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 23/05/2017).
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“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte aéreo. 

Percurso de retorno entre Salvador/BA e Ribeirão Preto/SP. Extravio 

definitivo de bagagem. Defeito do serviço caracterizado. Danos morais 

que resultam do próprio fato violador. 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. 

Consideração, no entanto, da circunstância de que a indenização não 

deve ser excessiva, sob pena de caracterização de enriquecimento 

indevido. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 e 

majorada para R$ 8.000,00, corrigidos a partir da data da sessão de 

julgamento, acrescidos de juros legais de mora, contados da citação, 

por se tratar de responsabilidade civil contratual. Sentença de parcial 

procedência reformada, em parte. Recurso interposto pela autora 

provido, em parte, improvido o da ré. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Danos materiais. Transporte aéreo. Trajeto de retorno entre 

Salvador/BA e Ribeirão Preto/SP. Extravio definitivo de bagagem. 

Inaplicabilidade da legislação aeronáutica. Incidência do Código de 

Defesa do Consumidor. Verossimilhança das alegações da autora no 

que tange aos bens por ela discriminados e que estavam 

acondicionados no interior da bagagem extraviada. Irrelevância do 

fato de não ter sido declarado o valor dos objetos transportados, 

mesmo porque não fez a empresa aérea exigência neste sentido. 

Hipótese em que não houve qualquer exagero ou excesso no valor dos 

bens apontado pela autora. Consideração de que já houve expressiva 

redução do valor dos pertences da autora na sentença, considerado 

para tanto o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, 

sopesado no caso o fato de que alguns destes bens eram de elevado 

valor e de reduzido volume, de sorte que poderiam ter sido 

transportados na bagagem de mão. Reparação dos danos materiais 

preservada em R$ 4.000,00. Pedido inicial julgado procedente, em 
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parte. Sentença mantida. Recurso interposto pela ré improvido. 

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso interposto pela 

autora e negaram provimento ao recurso da ré.” (Apelação nº 

1036442-94.2014.8.26.0506, Relator JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA 

PRADO COSTA, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2017).

Esta C. Câmara já decidiu no mesmo sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo 

nacional. Relação que envolve as partes é de consumo. Incidência do 

Código de Defesa do Consumidor. Falha no serviço prestado pela Ré 

que ocasionou o extravio da bagagem do Autor e consequentes 

transtornos decorrentes da falta de seus pertences pessoais e 

profissionais. Ausência de causas excludentes da responsabilidade 

objetiva do transportador. Transtornos com o extravio da bagagem 

que superam o mero aborrecimento. Falha na prestação do serviço 

configurada. Dano moral que se verifica 'in re ipsa'. Valor da 

indenização ora arbitrado em R$10.000,00, que se mostra razoável. 

Dano material determinado pela r. sentença, contudo, afastada a 

observância à Convenção de Varsóvia. Sentença reformada em parte. 

Sucumbência atribuída à Ré (15% do valor da condenação). 

Inteligência da Súmula 326 do STJ. Recurso parcialmente provido.” 

(Apelação nº 1020046-94.2017.8.26.0002, Relator JOÃO PAZINE 

NETO, j. 26/09/2017).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS 

- EXTRAVIO DE BAGAGEM. Pretensão de que seja afastada a 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais ou que sejam então aplicados os termos e limites da 

legislação específica (Convenção de Montreal).

INADMISSIBILIDADE: A empresa aérea não produziu qualquer prova 

de inexistência de vício na prestação do serviço ou culpa exclusiva do 
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consumidor ou terceiros. Entendimento pacífico do Colendo STJ de 

que após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, não mais se 

aplica a tarifação da indenização por danos decorrentes de extravio de 

bagagem. Sentença mantida.” (Apelação nº 

0004137-21.2011.8.26.0008, Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 

26/02/13).

O direito da autora encontra amparo no art. 6. º, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor. 

E nem se diga que os fatos alegados na inicial configuram mero 

dissabor. A responsabilidade da ré, pelo extravio de bagagem, é objetiva, ou seja, independe de 

culpa, em conformidade com o art. 14, do citado diploma legal, portanto verificado em in re ipsa 

e prescinde de comprovação, além disso, foram explicitadas e se mostram devidamente 

justificadas.

Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização 

por danos morais, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, 

levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.

A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, 

enfatizou o STJ:

“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 

indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva 

operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, 

ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à 

situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso” (REsp 
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171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).

Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar 

a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a 

ilustre Ministra ELIANA CALMON:

“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de 

atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor 

da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp 

604801 /RS, j. em 23/03/2004)

 

O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano 

suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade.

Assim, considerando os elementos de prova e os relatos sobre as 

consequências havidas no âmbito pessoal deve ser mantida a indenização fixada em R$10.000,00 

para o autor, além da importância de R$ 4.378,60 fixada na r. sentença a título de danos 

materiais e das verbas de sucumbência.

Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r. 

sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados. 

Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, diante do trabalho 

adicional realizado em grau recursal:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, 

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários 

devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites 
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estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

 

Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão 

da sucumbência da ré em 10% do valor atualizado da condenação. Diante do trabalho adicional 

realizado em grau de recurso pelo apelado, que ofertou contrarrazões (fls.124/130), elevo os seus 

honorários para 15% do valor da atualizado da condenação.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o 

julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. 

Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas 

partes.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 

  Pedro Kodama

       Relator

(Assinatura digital)
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