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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1052824-85.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
OCEANAIR - LINHAS AÉREAS LTDA., é apelada ERIKA PIRES RAMOS.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso em ordem a se anular a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente) e JOVINO DE SYLOS.

São Paulo, 24 de abril de 2018.

CARLOS GOLDMAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº: 721
APELAÇÃO nº: 1052824-85.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (9ª VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - “AVIANCA”
APELADA: ERIKA PIRES RAMOS
JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 
TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM 
- PARCIAL PROCEDÊNCIA - VOO NACIONAL - 
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE 
VARSÓVIA E DE MONTREAL, QUE SE CINGEM 
AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - 
JULGAMENTO EXTRA CAUSA PETENDI E ULTRA 
PETITA - NULIDADE - TEORIA DA CAUSA 
MADURA - IMEDIATO DESATE DO MÉRITO - 
ANTINOMIA DE PRIMEIRO GRAU ENTRE O 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E O 
CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA QUE 
SUGERE A PREVALÊNCIA DAQUELE - 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO RELEITURA E 
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA CRONOLOGIA 
E ESPECIALIDADE - EFETIVA REPARAÇÃO DOS 
PREJUÍZOS SOFRIDOS - DANOS MATERIAIS 
COMPROVADOS - REPARAÇÃO ARBITRADA NOS 
LIMITES DO PEDIDO - DANO MORAL 
INDENIZÁVEL CONFIGURADO - SITUAÇÃO DE 
HIPERVULNERABILIDADE DA AUTORA, ENTÃO 
GESTANTE - INDENIZAÇÃO FIXADA COM 
MODICIDADE, OITO MIL REAIS, NÃO 
MERECENDO REDUÇÃO - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO PARA SE NULIFICAR 
A R. SENTENÇA E SE ACOLHER A PRETENSÃO 
EM SEUS REAIS LIMITES.

Apelação interposta pela ré contra a r. sentença de fls. 
134/136, não declarada (fls. 150), de relatório adotado, que julgou parcialmente 
procedente a pretensão, em ordem a condená-la “ao pagamento de dano material 
limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque, a serem calculados na forma do art. 
23 da aludida Convenção, somada ao valor de R$ 249,99 referente às despesas 
para aquisição da mala extraviada, bem como por danos morais na quantia de R$ 
8.000,00”. Infligiu-lhe a sucumbência, com verba honorária em dez por cento da 
condenação.

Sustenta, preliminarmente, o vício de congruência 
entre a r. sentença e o que foi pedido, uma vez que (i) o valor arbitrado supera o 
valor pretendido; e (ii) é inaplicável a Convenção de Montreal, por não se tratar de 
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voo internacional. Os voos nacionais são regidos pelo Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Não se desenhou dano moral. Se mantida a indenização, de rigor a 
minoração do valor arbitrado (fls. 153/183).

Com as contrarrazões de fls. 191/193, vieram os autos 
a esta E. 2ª Instância.

É o relatório.

Almeja a autora a reparação dos danos materiais e 
morais sofridos em razão do extravio de bagagens ocorrido no voo entre São Paulo e 
Brasília.

Deveras, tratando-se de voo nacional, equivocou-se a r. 
sentença ao aplicar a Convenção de Montreal. Consoante entendimento firmado pelo 
C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, somente os voos 
internacionais quadram na indenização tarifada fixada nas Convenções de Varsóvia 
e de Montreal (julgamento conjunto do RE 636.331/RJ e do ARE 766.618/SP).

Compreendeu então o Pretório Excelso que, à guisa da 
constitucionalização releitura da ordem jurídica - sem prejuízo dos critérios 
cronológico e da especialidade que regem o presente conflito de normas -, o art. 178, 
caput, da Constituição Federal recomendaria a aplicação das propaladas convenções 
internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. 

Contudo, esse não é o caso dos autos.

À míngua de correlação entre os fatos jurídicos (voo 
nacional) e a inteligência do decisum (voo internacional), de rigor o reconhecimento 
de vício na r. sentença, porque extra causa petendi.

Não é só. A equivocada compreensão do fato jurídico 
trás referida acarretou, também, julgamento ultra petita: a quantia de mil Direitos 
Especiais de Saque1 superou a pleiteada na petição inicial a título de danos materiais 
(dois mil, seiscentos e doze reais e vinte centavos: fls. 10, item a).

Decisum evidentemente incongruente com os limites 
da pretensão, que fere os princípios dispositivo, da adstrição e do contraditório, 
merecendo por isto nulificação, sem prejuízo da pronta definição das questões de 
fundo (teoria da causa madura). Pois bem.

Tratando-se, repiso, de voo nacional, o feito deve ser 
interpretado no prisma da relação consumerista, uma vez preenchidos os elementos 
subjetivos e objetivos, leia-se, reunião cumulativa de um fornecedor, um 

1 Em 14/03/2018, o valor de 01 DES equivalia R$4,7139, de sorte que a condenação totalizaria 
quatro mil, setecentos e trezes reais e noventa centavos.
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consumidor e um serviço.

A regência de voos domésticos deve se pautar pela 
interpretação da Lei nº 8.078/1990, sendo o fornecedor compelido à reparação de 
danos independentemente da existência de culpa, em razão de vícios relativos à 
prestação de serviços, segundo inteligência do art. 14 daquele diploma.

Infenso ao sustentado pela apelante, o caso sob análise 
atrai a incidência, mesmo, do Código de Defesa do Consumidor e não do Código 
Brasileiro de Aeronáutica. Isto porque, além desta antinomia de primeiro grau 
pender a favor da legislação consumerista (critérios da especialidade e cronologia), 
esta extrai fundamento direto da própria Constituição Federal (art. 5º, XXXII, e 170, 
V).

Nesta quadra, o contrato de transporte aéreo a autora 
firmou com a ré (fls. 45), competindo obviamente a ela seu regular desembaraço - 
no que se encerrava, curial, a hígida chegada dela e de seus pertences pessoais ao 
destino.

Os documentos que instruem a exordial comprovam, 
porém, os transtornos de que ela padeceu com a perda de suas bagagens, estorvando, 
por óbvio, o regular exercício de sua atividade profissional.

Ademais, incumbiria à empresa aérea provar que a 
prestação defeituosa do serviço decorreu por força maior ou fato exclusivo da 
passageira, o que no caso concreto não se deu.

A liça, em verdade, consubstancia hipótese de fortuito 
interno nas atividades da transportadora, que não rompe o nexo causal e não alforria 
a apelante de responder objetivamente frente à apelada pelos danos eventualmente 
sofridos (teoria do risco da atividade).

É dizer, cabe à apelante suportar os riscos da atividade 
que desenvolve, sabidamente lucrativa (onde o bônus, também o ônus), sendo 
responsável pelo depósito e transporte das bagagens (responsabilidade objetiva, 
repiso, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927, 
parágrafo único, do Código Civil).

Agora, em relação aos danos.

O prejuízo moral é manifesto, haja vista o 
constrangimento, a impotência, a frustração e o desequilíbrio psíquico que 
certamente vitimaram à autora na espécie - tolhida que esteve de utilizar o vestuário 
necessário para o exercício de sua profissão, em relevantíssima ocasião (palestra em 
evento internacional promovido pelo Ministério do Meio Ambiente).
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Aliás, já se decidiu: “(...) Dano moral - Extravio de 
bagagem - Pretensão da empresa ré de reformar sentença que julgou procedente 
pedido de indenização por dano moral - Descabimento - Hipótese em que a 
companhia aérea admitiu o extravio e se limitou a buscar tentativas para atenuar o 
ocorrido, sem carrear aos autos do processo prova 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 - 
Recurso desprovido nesta parte (...)” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado: 
Apelação nº 0140044-46.2012.8.26.0100).

Insta salientar que a autora era gestante à época dos 
fatos, de modo que a ré não poderia ter ignorado a atenção especial que seu estado 
físico e emocional exigia, circunstância que a colocava transitoriamente na 
qualidade de hipervulnerável.

Certa a lesão extrapatrimonial passível de reparação, 
passo ao valor da indenização.

“O dano moral não pode ser recomposto, já que é 
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é 
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o 
padecimento sofrido.

Ante a inexistência de previsão legal para fixação do 
montante da indenização por dano moral, já ficou assentado:

'Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral. 
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das 
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial 
que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e 
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à 
condição pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da 
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor' (JTJ-Lex 236/167).

No corpo deste v. acórdão, sendo relator o então 
Desembargador Antonio Cezar Peluso, hoje insigne Ministro do e. STF, está 
explicitado: 'O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz 
para atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a 
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da 
ofensa (cf., da antiga 2ª Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)'.

A constatação de que a indenização pelos danos 
morais não pode ser módica, pena de não funcionar como desestímulo à reiteração 
de condutas causadoras de danos, porém, não permite que se fixem indenizações 
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consideravelmente superiores à extensão do dano experimentado pela vítima. Há, 
como de regra no direito, de se pautar o julgador pelo critério da razoabilidade.

Note-se que o caráter punitivo deve se apresentar 
apenas de modo indireto, motivo pelo qual indenização por danos morais não pode 
ser fixada em importe superior ao suficiente para aplacar a dor de quem foi lesado. 
Fixação em valor superior à extensão do dano implicaria enriquecimento ilícito” 
(TJSP, 37ª Câmara de Direito Privado: Apelação nº 0006225-82.2011.8.26.0347, 
excerto do voto condutor).

À luz de tais balizas, atento à ingente falha na 
prestação do serviço, que acarretou importantes transtornos e desgastes, fomentados 
ademais pela absoluta omissão da ré em acolitar a consumidora e obviar seu 
padecimento, afigura-se-me justo e razoável o lenitivo que a r. sentença já arbitrara 
(oito mil reais).

Esse montante conforta satisfatoriamente a vítima, sem 
gerar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que pune a ofensora e a 
compele a se acautelar de maneira minimamente eficiente, que obstaculize a 
renovação do agravo.

O dano patrimonial - decorrente do extravio das 
bagagens - está igualmente demonstrado pelos documentos anexados à inicial, 
cumprindo à ré, responsável pelo serviço defeituoso, repará-lo.

No ponto, impendia à recorrente comprovar exceções 
substanciais que infirmassem a pretensão, segundo a inteligência da norma inserta 
no art. 333, II, do Código de Processo Civil transato (art. 373, II, do Codex vigente); 
a prova, no ponto, era eminentemente documental, a remeter ao art. 396 do Código 
de Processo Civil de 1973 (art. 434, caput, do diploma vigente).

Vale dizer, malgrado competisse à demandada 
contestar especificamente a composição do dano patrimonial - mormente diante da 
razoabilidade dos valores alegados -, preferiu insistir na inaceitável recomposição 
em proporcionalidade ao peso da bagagem.

A propósito, confira-se:

“Ação indenizatória - Extravio de bagagem - 
Transporte aéreo - Danos materiais - Companhia aérea que responde objetivamente 
pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as 
disposições do Código de Defesa do Consumidor - Inadimplemento contratual 
consistente no extravio da bagagem - Danos materiais caracterizados, sendo devida 
indenização - Aplica-se à espécie o direito comum, devendo a indenização ser feita 
pelo valor real da mercadoria - Ônus da transportadora de comprovar o excesso do 
valor da indenização pleiteada pelo autor, ante a inversão do ônus da prova - 
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Estimativa razoável do valor dos bens - Apelante que não comprovou o exagero da 
estimativa do autor, impondo-se, assim, o seu acolhimento - Sentença mantida - 
Apelo improvido. (...)” (TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado: Apelação nº 
1004599-79.2014.8.26.0161). 

“Contrato de transporte. Danos materiais e morais. 
Viagem de São Paulo a Porto Seguro. Extravio de bagagem. Dano material. 
Pertences pessoais. Relação de bens coerente com aquela que pode ser elaborada 
para viagens de turismo, podendo ser aceita sem qualquer restrição, por serem 
roupas, objetos pessoais e acessórios cujos valores não vão além daqueles usados 
pelo homem médio comum. Condenação acertada. (...)” (TJSP, 18ª Câmara de 
Direito Privado: Apelação nº 9230011-07.2002.8.26.0000).

À guisa destes argumentos - e aplicada a efetiva 
reparação titulada pela consumidora -, curial o acolhimento integral do valor por ela 
rogado.

Do exposto, meu voto propõe seja PARCIALMENTE 
PROVIDA a apelação, para se declarar nula a r. sentença recorrida e, em pronto 
exame do mérito, julgar-se procedente o pedido inicial, condenando-se a ré a pagar à 
autora (i) dois mil, seiscentos e doze reais e vinte centavos, com atualização 
monetária desde o evento lesivo (STJ, Súmula nº 43); e (ii) oito mil reais, com 
atualização monetária a partir de hoje (STJ, Súmula nº 362).

Ambas as quantias serão acrescidas de juros 
moratórios em um por cento ao mês (art. 406 do Código Civil, conjugado com o art. 
161, § 1º, do Código Tributário Nacional), calculados da citação (trata-se de ilícito 
contratual, que remete ao art. 405 do Código Civil).

Acolhida às inteiras a pretensão (STJ, Súmula nº 326), 
infligem-se solitariamente à ré as custas, despesas processuais e verba honorária, em 
vinte por cento da condenação, presentes o zelo e a combatividade da I. Advogada 
da autora, a pouca expressão econômica da base de cálculo, a tramitação da causa 
desde 29 de maio de 2015 (data da distribuição) e o exaurimento das Instâncias 
ordinárias.

CARLOS GOLDMAN
           RELATOR
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