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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1048778-85.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
FELIPE APARECIDO DE SOUZA, é apelada/apelante OCEANAIR LINHAS AÉREAS 
S/A - "AVIANCA" e Apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 
AVIANCA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
ao recurso das rés, e deram provimento ao recurso do autor. V.U.", de conformidade 
com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIMÕES DE 
VERGUEIRO (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.

São Paulo, 8 de junho de 2018.

Simões de Vergueiro
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 37489
APEL.Nº: 1048778-85.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO  14ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE 
SANTO AMARO
APTES. : FELIPE APARECIDO DE SOUZA, OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A 

 AVIANCA.
APDOS. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A  AVIANCA, E 
OUTROS
JUIZ   : ALEXANDRE BATISTA ALVES

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. 
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS  
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO    ALEGAÇÃO DE 
INCORREÇÃO  EXTRAVIO DE BAGAGEM  VOO 
INTERNACIONAL - DANOS MATERIAIS 
CARACTERIZADOS  REPARAÇÃO PATRIMONIAL QUE 
DEVE OBSERVAR OS LIMITES INDICADOS PELA 
CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA, NOS EXATOS 
TERMOS EM QUE RECONHECIDO PELO C. STF, POR 
OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 210 DE 
REPERCUSSÃO GERAL  ACERTO DA R. SENTENÇA 
ATACADA  DANO MORAL CONFIGURADO  
INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NO QUE TOCA AOS 
DANOS MORAIS - IMPORTÂNCIA QUE DEVE SER 
DEFINIDA EM VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 
(DEZ MIL REAIS) - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO  
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos contra 

R. Sentença que vem encartada a fls. 308/310, pela qual foi julgada parcialmente 

procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que foi proposta 

por FELIPE APARECIDO DE SOUZA contra COMPANHIA AÉREA AVIANCA  

AEROVIAS NACIONAIS DA COLÔMBIA, E OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A 

 AVIANCA, com a responsabilização solidária das rés ao pagamento da quantia 

equivalente a 1.000 (mil) “direitos reais de saque”, o que deverá ser convertido 

para real, para tanto observada a variação do câmbio em relação a data do 

ajuizamento do feito, em valores que também serão acrescidos de correção 

monetária contada da R. Sentença, bem como de juros de mora de 1% ao mês, 

estes exigidos desde a citação. No mais, e diante do reconhecimento da 

sucumbência recíproca, foi imposto ao autor condenação ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas e honorários Advocatícios, estes fixados em R$ 
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1.000,00, respondendo as rés, por sua vez, ao pagamento dos 50% (cinquenta 

por cento) remanescentes das custas, assim como os honorários Advocatícios 

devidos, estes por sua vez definidos em percentual correspondente a 15% do 

valor da condenação.

Alega o autor, em razões por ele juntadas a fls. 313/320, que 

se mostra necessária a reforma dos termos constantes da R. Sentença atacada, 

ainda que de forma parcial, uma vez que o Juízo desprezou seu legítimo 

interesse na obtenção da reparação extrapatrimonial, esta que, segundo alega, 

também experimentou em razão do extravio de bagagem ocorrido durante o 

trecho “Miami-Guarulhos”, com embarque em 08/08/2017, e que se deu em 

aeronave pertencente as recorridas, razão pela qual faz jus ao recebimento da 

quantia indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que se mostram 

inaplicáveis as limitações impostas pela Convenção de Montreal a indenizações 

equiparadas a moral, razão pela qual devem ser acolhidos seus reclamos, com a 

com a conseqüente e natural reforma da R. Sentença como proferida, inclusive 

em relação aos limites da Sucumbência.

Por outro lado, alega a corré Oceanair Linhas Aéreas Ltda., 

nos moldes em que constantes de suas razões que vieram a fls. 327/348, que 

deve o entendimento do Juízo sofrer reforma integral, uma vez que nãoi se 

fizeram presentes os alegados danos morais e materiais ditos suportados pelo 

ocupante do polo ativo, notadamente porque não comprovados nos autos o 

efetivo despacho da bagagem dita como extraviada, circunstância esta que, 

inclusive, motivou o arquivamento da reclamação administrativa que foi 

apresentada pelo autor. Na sequência alega também que a definição da quantia 

indenizatória devida a título de danos materiais se mostrou absolutamente 

excessiva e desproporcional, porque fixada em valores que em muito superam os 

limites previstos pela Convenção de Montreal, daí o porquê de pedir pelo 

necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a plena e integral 

reforma da R. Sentença como proferida, momento em que ainda pranteou, 

mesmo que de forma alternativa, e em caso de manutenção dos termos 
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constantes da R. Sentença proferida, pela real e sensível redução da verba 

indenizatória fixada em 1º Grau de Jurisdição, de sorte a evitar o enriquecimento 

indevido do autor.

Devidamente processados os recursos, vieram aos autos as 

necessárias contrarrazões, o que também se deu de parte a parte (fls. 353/361, e 

362/377), momento em que os recorridos pugnaram pela manutenção da R. 

Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta lhes foi favorável, 

subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da 

matéria já decidida em 1º Grau de Jurisdição.

É o relatório.

O inconformismo que impulsiona o autor está a merecer 

acolhida, ao passo que o recurso movimento pela ocupante do polo passivo está 

fadado ao mais absoluto insucesso, uma vez que a R. Sentença atacada, não se 

mostrou, em termos efetivos, absolutamente adequada no trato da questão como 

submetida à reapreciação por esta E. Corte.

Primeiramente, necessário observar que diferentemente do 

que tentou fazer crer a ocupante do polo passivo da lide, resultou efetivamente 

comprovado nos autos o extravio das bagagens pertencentes ao autor, uma vez 

que os documentos encartados a fls. 10/12 dos autos, apontam o efetivo “check-

in” do passageiro no terminal de Miami-EUA, quanto o respectivo despacho de 

bagagens, sendo que, tão logo realizado o desembarque no Aeroporto de 

Guarulhos  São Paulo, foi noticiado o extravio de uma das quatro malas 

pertencentes ao autor, aspecto este que lança por terra a tese recursal delineada 

pela companhia aérea, no sentido da inocorrência de danos ditos indenizáveis.

Diante de tal realidade, e uma vez comprovado o efetivo 

extravio da bagagem pertencente ao ocupante do polo ativo, necessário que se 

defina os limites da responsabilidade civil da companhia aérea transportadora, 
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sendo fato que a R. Sentença atacada não se mostrou plenamente adequada a 

espécie, uma vez que resultou definido pelo Juízo, apenas e tão somente aspecto 

relativo a responsabilidade da ocupante do polo passivo em recompor os 

prejuízos patrimoniais que foram suportados pelo autor, ora recorrente, estes que 

foram fixados acertadamente, em atenção aos exatos limites em que definido 

pela Convenção de Montreal, inclusive por força do entendimento que foi adotado 

pelo C. Supremo Tribunal Federal, o que se deu quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário número 636.331.

Todavia, de rigor observar que a situação narrada nos autos 

pelo autor também se revela caracterizada de danos extrapatrimoniais, uma vez 

que o extravio de bagagem, ainda que ocorrido durante o desembarque de voo 

internacional em solo nacional, não se mostra como sendo revelador de simples 

aborrecimento do cotidiano, mas de verdadeiro evento danoso, porque 

decorrente do risco da atividade assumido no contrato de transporte que foi 

executado pela ocupante do polo passivo, e que traz implícito em seu conteúdo a 

chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser 

conduzido, são e salvo, com os seus pertences intactos, ao local de destino 

escolhido, o que se define em atenção às cláusulas implícitas do contrato pelo 

qual o autor remunerou, mais que generosamente a companhia aérea ré.

Configuradas as práticas que implicaram nos danos morais 

indenizáveis, e tendo em vista que sua fixação deve se dar de forma a não gerar 

indevido enriquecimento por parte daquele que tem direito ao recebimento da 

compensação, ou ruína, por outro lado, daquele que se vê compelido a prestá-la, 

deve ser apreciada, agora, questão relativa à definição dos valores de 

indenização, sendo de se concluir que, nesse tocante, deve prevalecer a 

inaceitação recursal do autor, inclusive de modo a enfatizar o aspecto pedagógico 

da reprimenda pecuniária, de sorte a levar a companhia aérea a entender os 

reais limites de sua efetiva responsabilidade no evento, motivo pelo qual devem 

ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em valores que devem ser 

acrescidos de juros de mora contados a partir da citação, assim como de 
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correção monetária, por sua vez incidente do Acórdão, nos exatos termos da 

Súmula nº 362, do STJ, que assim diz: “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão como 

proferida pela 22ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de 

Apelação nº 0010789-06.2013.8.26.0066, este que foi relatado pelo 

Desembargador Roberto Mac Cracken, conforme julgamento ocorrido em 

22/10/2015, cuja ementa se transcreve:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS  atraso de 
voo e cancelamento de conexão  Voo doméstico  Contrato de transporte 
aéreo - Responsabilidade objetiva da transportadora  Admissibilidade - 
Aplicação do CDC, quanto às hipóteses de responsabilidade e ao quantum 
indenizatório Inteligência do art. 22, caput e parágrafo único, do CDC - 
Inadimplemento contratual consistente no cancelamento de voo - 
Responsabilidade objetiva da ré configurada. DANOS MORAIS - 
Configuração - Prova - Desnecessidade - Basta a prova do fato que gerou a 
dor - Fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais) majorada para 
R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida a partir da publicação do Acórdão e 
acrescida de juros moratórios a partir da citação - arts. 405 e 406 do CC c/c 
o artigo 161, § 1º do CTN), por se tratar de responsabilidade contratual (STJ 
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 498.166-MS. J. 28.09.2010) - Recurso do 
autor parcialmente provido. 
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA RÉ NÃO”.

Por fim, necessário observar que a inexistem quaisquer 

limitações previstas na “Convenção de Montreal”, isto com relação à definição 

dos danos morais, uma vez que os percentuais previstos na legislação 

internacional em questão somente devem ser aplicados com relação aos danos 

ditos patrimoniais, sendo esta, aliás, a interpretação que vem prevalecendo 

perante esta E.Corte, em conformidade com o que se verifica através da ementa 

do seguinte Aresto, que ora se transcreve:

“CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE 
MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331 E ARE 766618. DANO MATERIAL E 
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MORAL. 1. Em se tratando de voo internacional, a indenização por dano 
material devida em razão de extravio de bagagem segue as orientações das 
Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme preconizado em decisão 
com repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O dano 
material foi demonstrado nos autos, e o valor condenatório encontra-se 
dentro do limite de 1.000 direitos especiais de saque. Não cabe, portanto, 
redução da condenação a título de danos materiais. 3. O dano moral não 
sofre limitação em razão dessas convenções. Esse dano restou configurado 
nos autos, já que a autora, em plena lua de mel, viu-se despojada de seus 
pertences pessoais, necessitando adquirir bens básicos para estada de uma 
semana, em país de costumes bastante diferentes do nosso. 4. No 
arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, 
a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e 
pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do 
prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi adequado, não 
merecendo redução. 5. Recurso não provido”. (TJSP, 14ª Câmara de Direito 
Privado, Recurso de Apelação nº 1083203-72.2016.8.26.0100, Relator 
Desembargador Melo Colombi, recurso julgado em 02/04/2018).

Com base no quanto exposto, deve ser acolhida a irresignação 

deduzida pelo autor, conforme Apelo dirigido a esta E. Corte, para no mais se ter 

por rejeitado o recurso que foi movimentado pela ocupante do polo passivo, razão 

pela qual deva a R. Sentença hostilizada ser alvo de reforma, para se acolher ao 

recurso manejado pelo ocupante do polo ativo, de sorte a condenar a companhia 

ré, mantida a solidariedade que foi reconhecida pelo Juízo, inclusive porque 

sequer discutida a questão por qualquer das partes litigantes, ao pagamento de 

indenização por danos morais impostos ao recorrente, esta que se define como 

sendo equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que deverá ser acrescida de 

juros e correção monetária, nos exatos termos em que anteriormente definidos, 

ainda que mantidos inalterados os demais tópicos decididos pela R. Decisão 

guerreada, manutenção essa que se dá com suporte em seus próprios e jurídicos 

fundamentos, salvo com relação aos honorários Advocatícios, porque, por força 

do integral acolhimento da pretensão inaugural, deverão ser carreados 

exclusivamente às demandas, ainda que observados os limites em que definidos 

em 1º Grau de Jurisdição. No entanto, ficam majorados os honorários devidos e 

já fixados pelo Juízo para percentual equivalente a 20% do valor da condenação, 

nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC. 
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Pelo exposto, nega-se provimento ao Apelo das rés, e dá-se 

provimento ao Recurso do autor, nos exatos limites do Voto.

SIMÕES DE VERGUEIRO

Relator
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