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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005003-32.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante 
AMERICAN AIRLINES INCORPORATION, é apelado ROGÉRIO SILVA DE FREITAS 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 Desembargadores FERNANDO SASTRE 
REDONDO (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E EDUARDO SIQUEIRA.

São Paulo, 5 de junho de 2018.

Achile Alesina
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº:     11947

COMARCA:  Itapecerica da Serra -  4ª Vara Cível  

APTE.  :  American Airlines Incorporation 

APDO. :  Rogério Silva de Freitas (Justiça Gratuita) 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO   transporte aéreo   atraso de voo e extravio de 
bagagem  dano moral configurado e arbitrado em R$ 15.000,00, com 
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 
mora desde a citação (art. 405 do CC) -  manutenção  valor razoável e 
adequado  dano moral que não objeto de apreciação pelo STF no 
julgamento do Tema 210 com repercussão geral  extravio de bagagem 
comprovado e admitido pela ré  devolução da bagagem não comprovada 

 ônus da ré  art. 373, II, CPC  ausência de declaração de conteúdo  
limitação da indenização ao valor previsto na Convenção de Montreal  
1000 DES convertido pela cotação no momento do fato, equivalente a R$ 
4.519,12, com correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43 do 
STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC)  recurso não 
provido.

HONORÁRIOS  majoração de ofício  art. 85, § 11, do CPC  
possibilidade  precedente  fixação em 10% sobre o valor da 
condenação e majoração para 11% sobre a mesma base.
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Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 

da 4ª Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra, Dr.  Luiz Gustavo de 

Oliveira Martins Pereira, que nos autos da ação de indenização movida pelo 

apelado em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para 

condenar a ré ao pagamento de R$ 4.519,12 a título de indenização por dano 

material (bagagem extraviada) e R$ 15.000,00 a título de indenização por dano 

moral, tudo com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ)  e 

juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou a ré ao 

pagamento das custas e despesas, bem como honorários de advogado, fixados 

em 10% sobre o valor da condenação. 

Recorre a ré e busca a reforma da decisão.  

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório. 

Narra a inicial que o autor firmou com a ré um contrato de 

transporte aéreo, pelo qual embarcaria com  sua filha menor rumo à Orlando, 

Flórida, no dia 03/12/2015 e retornaria em 17/12/2015.

Alega que quando do retorno, houve atraso significativo para a 

partida do voo de conexão entre Orlando e Miami, o que fez com que perdessem 

o voo de Miami a Guarulhos, obrigando-os a aguardar até a próxima chance de 

acomodação em outro voo para casa.

Alega que o atraso durou mais de 4 horas, sem qualquer 

assistência, sem alimentos e sem explicação sobre o evento.

Afirma que o embarque ocorreu finalmente em 18/12/2015, as 

9h50m, chegando a Guarulhos as 23h e somente podendo sair do aeroporto após 

a retirada das bagagens, o que demorou ainda mais, sobretudo após a 

constatação do extravio de quatro malas, sendo que uma delas sequer foi 

encontrada e as outras três foram entregues apenas depois de cinco dias.

O autor ainda afirma que, devido a esse atraso, perderam a festa 

de aniversário de sua filha, que estava marcada para 18/12/2015, sendo que o 

evento estava marcado desde 15/07/2015, com pagamento de R$ 22.000,00.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1005003-32.2016.8.26.0268 -Voto nº  11947  -  smc 4

Alega que presentes e objetos adquiridos na viagem foram 

perdidos, devendo ser indenizado por tais valores.

Afirma o dano moral e requer a indenização.

Afirma a relação de consumo e a responsabilidade da ré.

Requer a procedência.

Em contestação, a ré afirma, em preliminar, que a legislação 

aplicável ao caso é a Convenção de Montreal, introduzida no ordenamento pelo 

Decreto nº 5910/06, conforme já decidiu o STF, com repercussão geral.

Alega que o atraso no voo AA2447 ocorreu por circunstâncias 

alheias, já que a aeronave teve que retornar ao pátio por questões mecânicas, o 

que não configura dano moral, pois não causa qualquer abalo psicológico.

Alega que o autor e a filha foram realocados em outro voo com 

partida prevista no dia seguinte ao dos fatos, já que perderam a conexão.

Afirma que o fato causador do atraso foi imprevisível, o que exclui 

sua responsabilidade.

Aduz que apenas uma das bagagens do autor foi extraviada, 

sendo devolvida no dia 19/12/2015, o que exclui a responsabilidade por qualquer 

indenização, já que esta apenas é devida quando ocorrer de forma definitiva, sem 

localização da bagagem.

Rechaça o dever de indenizar por dano moral e por dano 

material, já que não deve ser condenada a pagar pela perda da festa, já que em 

pesquisa a redes sociais obteve fotos da realização da festa no dia 19/12/2015.

Alega a má-fé do autor e prática atentatória à dignidade da 

justiça.

Requer a improcedência.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para 

condenar a ré ao pagamento de R$ 4.519,12 a título de indenização por dano 

material (bagagem extraviada) e R$ 15.000,00 a título de indenização por dano 

moral, tudo com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ)  e 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1005003-32.2016.8.26.0268 -Voto nº  11947  -  smc 5

juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou a ré ao 

pagamento das custas e despesas, bem como honorários de advogado, fixados 

em 10% sobre o valor da condenação. 

Apelação da ré (fls. 214/234).

Contrarrazões do autor (fls. 251/255).

Em suas razões, a apelante reitera que não existe fundamento 

para sua condenação, já que o atraso do voo ocorreu por motivo de força maior, 

que exclui a responsabilidade.

Alega que providenciou a realocação do apelado e de sua filha 

para outro voo já no dia seguinte, bem como forneceu acomodação em hotel e 

voucher de alimentação.

Com relação à bagagem, reitera que apenas uma das malas foi 

temporariamente extraviada, mas que a restituição ocorreu no dia seguinte ao 

desembarque, não havendo dano.

Afirma que o apelado não comprovou quais bens foram perdidos, 

o que impede a indenização pelo suposto dano material.

Alega a aplicação da Convenção de Montreal, que prevê a 

limitação no valor de indenização para o caso de ser mantida a condenação por 

atraso de bagagem.

Refuta o dano moral alegado pelo apelado, já que nenhum 

prejuízo foi provado e, se mantida a condenação, requer a redução do valor 

arbitrado, com aplicação dos juros de mora a partir da sentença.

Requer a reforma.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

Com efeito, a relação jurídica entre as partes é incontroversa, 

como se verifica pelos documentos de fls. 21/30.

O autor comprovou, pela fotografia do painel informativo do 
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aeroporto, que o voo no qual deveria embarcar (voo AA2447), previsto para 

decolar as 19h36m do dia 17/12/2015 foi readequado para as 23h00 do mesmo 

dia (fls. 09/11), com previsão de chegada a Miami as 0h08m do dia 18/12/2015 

(fls. 12).

As fotografias de fls. 17 e fls. 20 demonstram a filha menor do 

autor dormindo no chão do aeroporto.

Com relação a este fato especificamente, não é possível 

considerar vexatório ou humilhante, já que é amplamente sabido que as crianças 

não fazem mesmo muita cerimônia para dormir quando estão com sono, 

especialmente se a circunstância é de espera, o que normalmente incomoda 

aqueles que já são, por natureza, mais agitados.

Disso deflui que, havendo ou não atraso ou cancelamento de voo, 

apresentando-se o cansaço natural da idade, a criança dormiria mesmo, seja no 

chão, na cadeira, no colo dos pais, na cama, em qualquer lugar.

Não se trata, portanto, de fator a ser avaliado no aspecto jurídico.

O pedido indenizatório do autor tem dos motivos bem distintos: a) 

atraso do voo de origem, que provocou a necessidade de realocação em outro 

voo mais tarde, o que o fez perder a festa de aniversário da filha; b) extravio de 

bagagem. Pelos dois pontos, pede o reconhecimento dos danos material e moral.

Com relação ao primeiro ponto, de fato o trecho inicial do voo de 

volta estava previsto para 17/12/2015, as 19h36m, saindo de Orlando para Miami 

(fls. 23).

É certo, também, que o voo em conexão estava previsto para sair 

de Miami com destino a Guarulhos em 17/12/2015, as 21h55m (fls. 35).

Entretanto, com o atraso na partida do voo inicial, evidentemente 

que foi perdida essa conexão e, assim, o autor e sua filha tiveram que ser 

realocados para outro voo.

Com a defesa, a ré juntou o documento de fls. 145/148, que 

comprova o atraso narrado, especialmente fls. 146, que indica que o voo AA2447 

decolou as 23h58m e pousou as 00h54m.
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No mesmo documento conta expressamente que o passageiro 

perdeu a conexão e a ré providenciou a realocação no voo AA233 do dia 

18/12/2015, que decolou as 09h50m.

No relatório da ré (fls. 147/148), consta que o autor e a filha 

tiveram assistência material consistente em alimentação (breakfast and dinner), 

além de acomodação em hotel.

A ré admite que o atraso no voo ocorreu em razão da 

necessidade de manutenção na aeronave (fls. 192).

Porém, ainda que se admita o fato incontroverso de que a 

segurança comum dos passageiros deve ser colocada em primeiro lugar, se a 

comparação for apenas com a comodidade individual desses mesmos 

passageiros, inegável que as companhias aéreas sabem ou deveriam saber que 

problemas mecânicos podem ocorrer, o que acarreta a inegável necessidade de 

cancelamento ou atraso de voo.

Não se trata, pois, de fato imprevisível, embora seja mesmo 

inevitável, pelas razões de segurança já mencionadas.

Por isso, não pode a ré pretender se eximir dos reflexos naturais 

atinentes à sua responsabilidade, se houver mesmo algum dano a ser reparado, 

amparando-se na vagueza da força maior ou do caso fortuito.

Ora, excludente de responsabilidade com base em um desses 

pressupostos é aquilo que foge totalmente ao controle natural que a empresa 

aérea possui sobre suas operações.

A manutenção da aeronave, como já dito, é parte essencial à 

própria atividade desenvolvida pela ré e, assim, não pode ser tida como 

excludente de responsabilidade.

O dano material decorrente desse atraso e a consequente não  

realização da festa foi expressamente afastado na sentença (fls. 211), sem 
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recurso do autor, motivo pelo qual não cabe a reapreciação.

Cabe apenas a análise sobre a existência ou não do dano moral.

Para caracterizar o dano moral, basta que se demonstre o nexo 

causal entre o ato ou fato lesivo e o dano ao direito da personalidade.

No caso em exame, o fato danoso foi a realização de 

manutenção na aeronave no momento em que esta deveria estar sendo utilizada 

para o cumprimento do contrato de transporte firmado entre as partes.

Há nexo causal, portanto.

Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização 

por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma 

sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, 

bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a atenuar o 

mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.

É neste sentido o entendimento do STJ: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. 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 reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela 
valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com 
os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”. 
(REsp nº 550317/RJ, registro nº 2003/0113870-9 , 2ª Turma, Relatora Min. 
Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).

“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de 
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir 
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 
razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).

Considerando tais premissas,  o valor arbitrado em 1ª Instância, 

de R$ 15.000,00, se mostra adequado ao caso, não havendo que se falar em 

excesso ou inexpressividade do quantum arbitrado.

Aliás, ao contrário do arguido pela ré, a indenização pelo dano 
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moral não foi objeto de apreciação pelo C. STF quando do julgamento conjunto 

dos recursos vinculados ao Tema 210, devendo, pois, prevalecer o que determina 

a CFRB, art. 5º, incisos V e X.

Não existe, portanto, nenhuma justificativa que autorize a 

exclusão ou a diminuição do valor arbitrado para a condenação da ré, que fica 

mantida quanto ao dano moral.

O segundo ponto levantado pela ré na apelação trata do extravio 

de bagagem.

Alega que o autor teve apenas uma de suas malas extraviada e 

que esta foi devolvida no dia seguinte, após a localização.

O documento de fls. 147, relatório da própria ré, informa que o 

autor noticiou o extravio da bagagem ao chegar no aeroporto e que a etiqueta de 

despacho tinha o código GRUAA00257062, a qual foi localizada e entregue em 

sua casa em 19/12/2015, dia seguinte ao do desembarque.

De fato, o autor alegou na inicial que teve quatro malas 

extraviadas, sendo que uma delas o foi em definitivo. Porém, nada provou a 

respeito, o que era ônus seu, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

O documento de fls. 18/19 está ilegível na parte preenchida pelo 

autor, sendo que em nenhum local pode ser vista a menção a quatro malas.

O autor ainda afirmou que ficou sem os seus pertences que 

estavam nas malas, mas não descreveu o que havia na bagagem e nem o 

prejuízo estimado.

Como observou o i. Magistrado, apesar de ré haver anotado em 

seu relatório que devolveu a bagagem, não existe prova cabal a respeito e o 

autor nega que a tenha recebido de volta.

Assim, cabe mesmo impor o dever de indenizar pelo extravio.

O C. STF, no julgamento conjunto do RE 635.331 e do ARE 

766.618, consolidou com repercussão geral:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os 
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 
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transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de 
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do 
Consumidor”.

A consequência obvia disso é que Convenção de Montreal, 

introduzida no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 5.910/06, prevalece 

sobre o CDC, naquilo que disciplina: atraso de voo e extravio de bagagem.

Isso porque as convenções internacionais têm status de leis 

complementares, se sobrepondo, em aplicação, às leis ordinárias, fazendo com 

que, ainda que fosse reconhecida a possibilidade de incidência das normas 

consumeristas no caso concreto, faria com que eventual indenização fosse 

regulada pela precitada convenção.

A responsabilidade do transportador, na espécie, vem regulada 

pelo que dispõe o art. 19 da Convenção de Montreal: “O transportador é 

responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de 

passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será 

responsável pelo dano ocasionado por atraso de prova que ele e seus prepostos 

adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o 

dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.

Consoante se colhe da redação do artigo 22, número 1, da 

convenção internacional referida, a responsabilidade do transportador em caso 

de dano causado por atraso no transporte de pessoas se limita ao valor 

correspondente a 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro. 

Ressalta-se que o artigo 19 exclui a responsabilidade do 

transportador somente nos casos em que prova ter adotado todas as medidas 

necessárias para evitar o dano ou que o mesmo seria impossível de evitar.

Ora, o extravio da bagagem não é fato alheio, nem imprevisível e 

nem inevitável.
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Aliás, trata-se de evento bastante corriqueiro, intimamente 

atrelado à atividade desenvolvida pela ré.

Por isso, cabe reconhecer a responsabilidade objetiva da ré, 

sendo que ainda que baseada art. 14, caput, do CDC, deve obedecer ao que foi 

determinado no julgamento já mencionado. 

Em razão desses fatores (responsabilidade objetiva, extravio 

comprovado da bagagem e ausência de especificação e prova acerca do 

conteúdo extraviado) é que deve ser fixada a indenização com base no 

determinado pela Convenção de Varsóvia, que é limitada em 1000 DES, 

equivalentes a R$ 4.519,12 pela conversão na data dos fatos.

Fica, portanto, integralmente mantida a r. sentença no que tange 

à condenação.

Com relação à atualização, a condenação pelo dano moral deve 

ter correção monetária a partir da fixação em sentença (Súmula 362 do STJ) e 

juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 405 do 

CC).

Quanto ao dano material, a correção monetária incide a partir do 

efetivo prejuízo, que é a data do extravio (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora 

contam a partir da citação, pelo mesmo motivo já apontado.

Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.

Dispõe a novel legislação processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 
advogado do vencedor.
§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida 
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 
(...)
§ 11. 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 e 6º, sendo 
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao 
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos 
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nos §§ 2º e 3ºo pra a fase de conhecimento..”

O C. STF já pacificou:

“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do 
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta 
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. 
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.

O autor, ora apelado, saiu-se vencedor em 1ª Instância, pois que 

a ação foi julgada  parcialmente procedente, condenando-se a ré, ora apelante, 

ao pagamento das custas e honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC em 10% sobre o valor da condenação. 

Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece 

vencedor em 2ª Instância, sem alteração da sucumbência imposta.

Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC, 

ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o 

valor da condenação. 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

ACHILE ALESINA

Relator
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