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Apelante/Apelado: Oceanair Linhas Aéreas S.A -AVIANCA e Jonildo Vieira 
Cândido

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO 
COMERCIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
DANOS MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS E, PORTANTO, 
DESCABIDOS. DANOS MORAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO 
DESSABOR. QUANTUM MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E 
IMPROVIDOS.
1. Sendo fato incontroverso o extravio de pertences do consumidor em 
viagem aérea, este possui legitimidade ativa para pleitear em juízo 
indenização pelos prejuízos suportados, ainda mais quando demonstrada 
documentalmente a relação jurídica entre as partes.
2. O fornecimento de transportes em geral é atividade abrangida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, por constituir modalidade de prestação 
de serviço, sendo a responsabilidade da companhia aérea objetiva - 
independente de culpa, no caso de extravio de bagagem.
3. Quanto aos danos materiais, o autor não colacionou ao caderno 
processual elementos mínimos para demonstrar o prejuízo efetivamente 
suportado, na medida em que simplesmente indica a título de indenização o 
valor aleatório de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem nem mesmo informar 
como chegou à referida quantia, de modo a relacioná-la com o conteúdo de 
sua bagagem, limitando-se a indicar que na mala havia peças de vestuário e 
documentos que lhe dariam direito a perceber determinadas verbas 
trabalhistas, razão pela qual não merece reforma a sentença de origem que 
deixou de condenar em danos patrimoniais.
4. O extravio de bagagem, sem dúvida, ocasiona desconforto e transtornos 
que ultrapassam o mero dissabor, sendo capaz de ensejar a reparação 
pretendida.
5. Não merece reparo a sentença quanto ao valor da indenização fixado a 
favor do promovente, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, não se revelando exorbitante a ponto de causar o 
enriquecimento ilícito do autor, assim como afigura-se efetivo à repreensão 
do ilícito e à reparação do dano, e está de acordo com os precedentes 
jurisprudenciais.
6. Tratando-se de matéria sem maior complexidade e não tendo exigido 
dilação probatória ou maior tempo de serviço do patrono, a fixação da verba 
relativa aos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca, 
atendeu aos parâmetros da razoabilidade, razão porque resta mantida, sem 
prejuízo da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.
7. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Direito Privado do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Apelo nº 0186658-39.2013.8.06.0001, por 

unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer dos Recursos interpostos e 

negar-lhes provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Fortaleza, 28 de março de 2018.

Rosilene Ferreira Facundo
Relatora (Juíza Convocada)

Portaria 2067/2017

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO interpostos, 

respectivamente, por OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, com nome fantasia 

“AVIANCA”, e JONILDO VIEIRA CÂNDIDO, ambas adversando sentença proferida 

pelo Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou parcialmente 

procedente o pleito autoral nos autos da Ação de Indenização de Reparação por 

Danos Morais e Materiais.

Em inicial (fls. 01/41), narrou o Autor, Jonildo Vieira Cândido, que 

comprou passagem aérea São Paulo/Fortaleza com conexão na cidade do Rio de 

Janeiro, e que, ao desembarcar no aeroporto Pinto Martins na cidade de Fortaleza, 

na data de 26/01/2013, percebeu que sua bagagem fora extraviada, ocasião que 

dirigiu-se ao balcão da empresa e emitiu um Relatório de Registro de Irregularidade 

de Bagagem - RIB; informou que dentro da mala continham documentos de 
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relevante importância, tais como: Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 

Certidão de Nascimento, documentos relativos ao FGTS e seguro desemprego, em 

que receberia valores em espécie de sua rescisão do contrato de trabalho de sua 

última empresa contratada Ponto Fixo, no valor de R$ 4.370,00 (quatro mil e 

trezentos e setenta reais), e via do Seguro-Desemprego, bem como uniformes da 

empresa JG Ferreira Topografia, estimando a perda ao equivalente em R$ 

12.000,00 (doze mil reais). Ressalta que "não há mais como recuperar uma vez que 

não dispõe de cópias ou negativos, além de objetos de uso pessoais, firmado pelo 

autor.”  Noticiou que realizou Boletim de Ocorrência nº 127-692/2013, junto ao 27º 

DP, e enviou e-mail (sac@avianca.com.br) para a empresa ré, com vista a 

solucionar os danos pelo extravio de sua bagagem. Esta, em resposta, lhe ofereceu 

restituição no valor de R$ 745,11 (setecentos e quarenta e cinco reais e onze 

centavos), oferta esta recusada, porquanto a quantia oferecida era desproporcional 

ao dano sofrido. Prosseguiu afirmando que não há dúvidas do extravio definitivo da 

mala, uma vez que a data do ocorrido até data da propositura da ação já se 

passaram mais de 06 (seis meses) sem qualquer solução.

Desta feita, rogou indenização pelos danos materiais na importância de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais), e danos morais no valor de R$120.000,00 (cento e 

vinte mil reais), tendo em vista todo os aborrecimentos e transtornos.

A empresa Oceanair Linhas Aéreas S.A - “AVIANCA” contestou às fls. 

56/80, na qual aduziu que: a) prestou todo o auxílio para início da busca dos 

pertences do autor, sendo preenchido o RIB - Registro de Irregularidade de 

Bagagem; b) inexistência de dano material diante da ausência de comprovação dos 

itens; c) isenção de responsabilidade sobre a perda ou subtração dos objetos; d) os 

objetos mencionados pelo autor são proibidos de serem despachos em bagagem 

comum; e) ausência de declaração de bagagem ou comprovante de propriedade 

dos itens supostamente extraviados; f) a inversão do ônus da prova não tem 
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aplicação incondicionada ou generalizada, mas deve se ater aos critérios de 

verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor; g) inocorrência de 

danos morais, posto que não houve atentado contra os direitos de personalidade, 

dor, sofrimento ou angústia, mas meros dessabores e contratempos. Ao final, 

requereu a improcedência do pleito autoral.

Réplica às fls. 109/118.

Audiência de conciliação (fl.127), sem êxito. No ensejo, o autor pleiteou 

o julgamento imediato da causa, por entendeu tratar-se somente de questão de 

direito.

Em sentença, proferida às fls.132/137, o Juiz a quo julgou procedente 

em parte o pedido autoral, condenando a parte promovida em danos morais no 

montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), incidindo correção monetária desde a 

sentença, e juros de mora contados da citação. Deixou, no entanto, de condenar em 

danos materiais, ante a ausência de comprovação do dano suportado, tendo o autor 

apenas apontado na sua exordial um valor meramente estimativo. Arbitrou 

sucumbência recíproca. Condenou, ainda, a parte ré em honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2.º, do CPC/2015, e a 

parte autora em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do 

CPC/2015. Tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça, concedeu ao 

requerente isenção no pagamento dos ônus da sucumbência, conforme art. 98, § 

3.º, do CPC.

A empresa promovida, irresignada, interpôs recurso de Apelação (fls. 

140/170), reiterando os argumentos expendidos na defesa, no tocante a: 

a)impossibilidade de indenização por danos materiais, por falta de comprovação dos 

mesmos; b) ausência de danos morais; c) redução do valor fixado a título de danos 

morais. Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso e reformada a sentença 

adversada. 
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Contrarrazões do demandante ao Apelo às fls. 180/194.

Em seguida, o autor interpôs Recurso Adesivo, fls. 195/206, cujas 

razões recursais são em síntese: a) a majoração do valor arbitrado a título de danos 

morais para próximo ao valor requerido na exordial e/ou no mínimo R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais); b) a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor 

da condenação, levando em consideração “o zelo profissional, o lugar da prestação 

do serviço, natureza e complexidade, o tempo e o trabalho desprendido no 

exaustivo trabalho exercido pelo defensor do promovente/recorrido nos atos 

procedimentais processuais da lide, no que seria este causídico merecedor de verba 

honorária bem superior àquela estabelecida no r. decisum monocrático”; c) 

necessidade de arbitramento do dano material, porquanto especificados na exordial 

a relação dos bens extraviados, devendo a condenação dar-se em valores 

estimativos e relativos à referida especificação. Por derradeiro, requereu a reforma 

parcial do decisum, nos termos acima expendidos. 

Contrarrazões da empresa Oceanair Linhas Aéreas S.A - “AVIANCA” 

ao Recurso Adesivo às fls. 210/236.

Deixei de abrir vistas dos autos à Procuradoria Geral de Justiça em 

razão de inexistir interesse público na matéria em discussão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, conheço dos recursos.

Antes de perquirir o mérito, necessário se faz apreciar a preliminar de 

ilegitimidade ativa suscitada pela empresa de transporte aéreo, sob o fundamento 

de estar o autor da demanda pleiteando, em nome próprio, direito alheio.  

Nesse sentido, realizado o exame dos autos, tem-se que, ao contrário 
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do que alega a companhia requerida, o autor afirma em sua petição inicial que teve 

a própria bagagem extraviada de maneira definitiva ao utilizar-se do serviço de 

transporte aéreo fornecido pela parte ré, buscando em juízo a reparação do prejuízo 

suportado, pleiteando, portanto, direito próprio. 

Importante salientar que a demandada, em sede de contestação, não 

refutou a perda dos pertences do autor, como deveria fazê-lo caso o extravio não 

tivesse ocorrido. Ao contrário, a empresa em sua peça de defesa confirmou tal 

acontecimento, ao alegar que “envidou todos os esforços para encontrar a bagagem 

em tela, não obtendo êxito na localização”. 

Restou, portanto, incontroverso o extravio definitivo da bagagem do 

autor, de maneira que desnecessária seria a produção de prova nesse sentido, 

conforme extrai-se do art. 374, incisos II e III, do CPC, verbis:

Art. 374.  Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

No mesmo sentido ensina Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito 

Processual Civil, Jus Podivm, 10ª edição, pág. 53) ao afirmar que “onde não haja 

controvérsia quanto aos fatos alegados pelos litigantes, a questão se reduz à mera 

aplicação do direito. Fatos incontroversos não dependem de prova (art. 374, II e III, 

CPC)”.

O Magistrado atentou-se para esse fato e asseverou em sua decisão 

que “o extravio da bagagem é fato incontroverso, eis que admitido na defesa, e 

nenhuma causa excludente da responsabilidade foi alegada pela promovida”.

Não bastasse isso, é possível verificar que dormita na página 40 deste 

caderno digital mensagem de correio eletrônico por meio da qual o SAC da 

companhia Avianca orienta o Sr. Jonildo Vieira Candido como proceder para receber 
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a indenização devida, requerendo, inclusive, sua conta corrente para depósito do 

valor.

Sendo assim, não restando dúvidas quanto ao fato jurídico que deu 

origem à demanda, há de ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

Passo, então, a analisar o mérito da questão.

O caso concreto revela o anseio autoral pela condenação da ré em 

danos materiais e morais decorrentes do extravio definitivo de bagagem. Em sede 

de 1º grau de jurisdição, restou procedente, em parte, sua pretensão, na medida em 

que somente teve acolhido o pedido concernente aos danos morais.

A empresa Oceanair Linhas Aéreas S.A - “AVIANCA”, sustenta em 

suas razões recursais a impossibilidade de indenização por danos materiais por falta 

de comprovação, bem como a inexistência de danos morais. Alternativamente, 

pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

O promovente, Sr. Jonildo Vieira Cândido, por sua vez, interpôs 

Recurso Adesivo, reclamando a majoração do valor arbitrado a título de danos 

morais para próximo ao valor requerido na exordial e/ou no mínimo R$ 25.000,00, 

assim como o arbitramento de danos materiais. Requereu, ainda, a majoração da 

verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Como se denota, as razões recursais da apelante Oceanair Linhas 

Aéreas S.A - “AVIANCA” se confundem, em parte, com as do demandante, de modo 

que as questões comuns suscitadas em ambos os recursos serão analisadas 

conjuntamente, ficando apenas a majoração dos honorários advocatícios para 

análise em separado.

Pois bem.

Se por um lado a Constituição Federal prevê que “A lei disporá sobre a 

ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à 
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ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, 

atendido o princípio da reciprocidade” (art. 178), por outro, não se pode negar que a 

mesma Constituição inclui a defesa do consumidor entre os direitos fundamentais 

(CF, art. 5º, XXXII):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma 
da lei, a defesa do consumidor;

E o Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, é expresso:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos;”

O diploma consumerista é norma de ordem pública e de interesse 

social (art. 1º). Razão pela qual devem incidir as normas do referido códex, 

enquadrando-se os passageiros no conceito de consumidor estabelecido no artigo 

2º do CDC e as companhias aéreas no de fornecedor, à inteligência do artigo 3º do 

mesmo diploma.

A respeito do Código de Defesa do Consumidor e sua repercussão 

na responsabilidade civil do transportador, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Com a evolução das relações sociais e o surgimento do consumo em 
massa, bem como dos conglomerados econômicos, os princípios 
tradicionais da nossa legislação privada já não mais bastavam para reger as 
relações humanas, sob determinados aspectos. E, nesse contexto, surgiu o 
Código de Defesa do Consumidor atendendo a princípio constitucional 
relacionado à ordem econômica. Partindo da premissa básica de que o 
consumidor é a parte vulnerável das relações de consumo, o Código 
pretende restabelecer o equilíbrio entre os protagonistas de tais relações. 
Assim, declara expressamente o art. 1º que o Código estabelece normas de 
proteção e defesa do consumidor, acrescentando serem tais normas de 
ordem pública e interesse social. É fora de dúvida que o fornecimento de 
transportes em geral é atividade abrangida pelo Código de Defesa do 
Consumidor, por constituir modalidade de prestação de serviço. Aplica-
se aos contratos de transporte em geral, desde que não contrarie as normas 
que disciplinam essa espécie de contrato no Código Civil (art. 732). (in 
Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 
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2013, p. 236) (grifei)

Assim, tratando-se o transporte aéreo de uma modalidade de 

prestação de serviço, resta inafastável sua incidência na relação jurídica ora posta.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que se 

aplica o CDC em casos como este. Vejamos:

TRANSPORTE AÉREO - INDENIZAÇÃO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - 
DANO MORAL E MATERIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO A 
QUO.
 […] No que diz respeito à alegada violação à Convenção de Montreal, 
anoto que a jurisprudência deste Superior Tribunal se orienta no 
sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do 
Consumidor em detrimento das disposições insertas em Convenções 
Internacionais, às hipóteses de falha na prestação do serviço de 
transporte aéreo internacional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes 
precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO 
DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O 
Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das 
companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após 
a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela 
Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção 
de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de 
Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. (...) 
(AgRg no Ag 1380215/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 19/04/2012, DJe 10/05/2012)
[…] Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-
se. Brasília (DF), 17 de junho de 2015. Relatora: MINISTRA MARIA ISABEL 
GALLOTTI; Documento: 49052126 Despacho / Decisão - DJe: 29/06/2015) 
(grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE CARGA - 
INDENIZAÇÃO INTEGRAL - CDC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
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 conseqüência, a 
indenização tarifada. (REsp 552.553/RJ, Rel. Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJ 01/02/2006 p. 561). 2. A repercussão 
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geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 543-B do CPC, 
não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que tramitam neste 
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, 
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 06/09/2013; e 
AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 
DJe 08/02/2013. (AgRg no REsp 1.415.296/RJ, PRIMEIRA TURMA, Relator 
Min. SÉRGIO KUKINA,DJe de 04/02/2014). 3. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no AREsp 407809 SP 2013/0336025-6; Relator: Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO; Julgamento: 11/03/2014; T-4 – Quarta Turma; 
Publicação: 19/03/2014) (grifei).

No mesmo sentido vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA.
I - Tratando-se de relação de consumo, incidem as normas do CDC, e 
não o Código Brasileiro da Aeronáutica. Precedentes do c. STJ. II - Não 
obstante não haver prova do valor dos bens que foram extraviados, tal 
quantia mostra-se razoável e compatível ao peso da bagagem. III - O 
extravio de bagagem é situação desagradável e estressante, apta a ensejar 
a indenização por danos morais. IV - Tratando-se de responsabilidade 
contratual, o valor do dano moral deve ser corrigido a partir da sentença, os 
juros moratórios a partir da citação e do dano material, a partir do evento 
danoso. V - Não há sucumbência recíproca, pois o valor postulado na 
petição inicial a título de indenização por dano moral, não vincula o Juiz, 
servindo, apenas, como teto máximo da condenação. VI - Apelação 
conhecida e parcialmente provida. (TJDFT; Acórdão n.199600, 
20020110021362APC, Relator: VERA  ANDRIGHI, Revisor: GETÚLIO DE 
MORAES OLIVEIRA,  4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2004, 
Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/10/2004. Pág.: 60).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VOO INTERNACIONAL – 
EXTRAVIO DE BAGAGEM – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – DANOS 
MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO – QUANTUM – ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – MÁ FÉ – MULTA – 
APELO PROVIDO PARCIALMENTE. A legislação aplicável a casos de 
extravio de bagagem em voo internacional é o Código de Defesa do 
Consumidor. O extravio de bagagem gera danos de ordem material para o 
passageiro que se vê privado de seus bens, sendo devida a indenização, 
em valor suficiente para a restitutio in integrum. Indenização fixada com 
base em documentos que comprovam a aquisição de peças que 
compunham ou deveriam compor a bagagem do passageiro. A perda de 
bagagem especialmente preparada para temporada de férias, festas de final 
de ano e comemoração de aniversário no exterior causa danos morais. 
Montante arbitrado em primeiro grau adequado, mantido em grau de 
recurso. Havendo sucumbência de ambas as partes em um dos tópicos do 
pedido, em relação a este, os ônus sucumbenciais devem ser 
proporcionalmente distribuídos. Resta caracterizada a má fé da parte que 
pleiteia a indenização por danos materiais, decorrentes do extravio de 
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bagagem, calcada em notas de compras inexistentes ou efetuadas em datas 
posteriores àquela em que findou sua viagem. Multa aplicada, na espécie. 
Sentença reformada em parte. Apelo provido parcialmente. (TJ-BA - APL: 
00382500720118050001 BA 0038250-07.2011.8.05.0001, Relator: Telma 
Laura Silva Britto, Data de Julgamento: 16/10/2012, Terceira Câmara Cível, 
Data de Publicação: 16/11/2012) (grifei).

Não restam dúvidas acerca da relação de consumo entre passageiro 

e companhia aérea a ensejar a incidência do CDC, eis que se trata de norma 

especial superior e age em defesa do consumidor, a teor do art. 5º, XXXII, da Carta 

Magna.

In casu, é inegável que o extravio da bagagem, de fato, ocorreu, 

posto que a própria companhia aérea não negou o ocorrido. Ademais, nas razões 

expostas em contestação alega que prestou todo o auxílio para início da busca dos 

pertences do autor, sendo preenchido o RIB - Registro de Irregularidade de 

Bagagem.

À luz da regra aplicável à hipótese (CDC), a responsabilidade da 

demandada, na qualidade de prestadora de serviços de transporte, é objetiva e 

independe de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Corroborando a regra da responsabilidade objetiva, colaciono as 
seguintes ementas:

TURMA RECURSAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 
REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA 
CONFIRMADA. RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 
Cível: 71005685722 RS , Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Data de 
Julgamento:22/09/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 25/09/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO 
NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO 
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MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO
PROVIDO. 1.A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da 
empresa VRG Linhas Aéreas S/A, incorporadora de Gol Transportes Aéreos 
S/A pelos danos morais causados as apeladas em decorrência do extravio 
da sua bagagem pelo período de mais de 05 (cinco) meses da data do 
desembarque, privando-a de seus pertences. 2.Conforme determina o 
Código de Defesa do Consumidor, é atribuição da empresa aérea a 
responsabilidade pelos danos causados, vícios ou por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço ou 
do produto, conforme dispõe o art. 14 do CDC. 3.Os fatos narrados na 
exordial, e as provas constantes dos autos, corroboram com as alegações 
das autoras, no caso os bilhetes de passagens aéreas e o RIB (Relatório de 
Irregularidade com Bagagem), este último, sendo hábil a demonstrar: avaria, 
extravio, violação e furto em bagagem despachada pela empresa aérea. 
4.Levando em consideração os transtornos pelos quais passaram as 
autoras, a capacidade econômica da ré, o grau de culpa, já que agiu 
negligentemente, e a gravidade da ofensa, reputo como razoável a fixação 
dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia não refoge 
aos parâmetros da razoabilidade, visto que aludida indenização deve ter o 
condão de compensar a vítima do dano, bem como ter o caráter 
sancionador e pedagógico, para se evitar novas condutas ofensivas. 
5.Agravo regimental conhecido e não provido. Decisão mantida. (AC 
0000102-27.2012.8.06.0206 – TJ-CE – Relator: Des. ANTÔNIO ABELARDO 
BENEVIDES MORAES; 3ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2015) 
(grifei)

Sustenta a empresa apelante que não há danos materiais a serem 

indenizados, mormente porque o demandante não os teria comprovado.

Pois bem. Na hipótese dos autos, inobstante o valor pretendido pelo 

recorrido a título de danos materiais, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

o Magistrado não os reconheceu, ante a ausência de elementos mínimos que 

comprovassem o prejuízo alegado.

É certo que o dano material atinge o patrimônio da vítima e a 

indenização deve ser suficiente para a restitutio in integrum.

No caso das mercadorias transportadas na bagagem extraviada, o 

parágrafo único do art. 734 do Código Civil Brasileiro faculta às transportadoras 

aéreas exigir dos passageiros a declaração de seu conteúdo, in verbis:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas 
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula 
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qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor 
da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Sobre a declaração especial de valor, impende destacar a seguinte 

lição de Marco Fábio Morsello:

Preocupa-nos sobremaneira referido aspecto, uma vez que, no âmbito dos 
deveres anexos, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, não se depreende, 
na prática diuturna, o implemento pelo transportador de informações e 
esclarecimentos concernentes à referida operacionalização, sendo que, por 
vezes, algumas companhias, na consecução das céleres operações de 
check-in, sequer disponibilizam referida opção, elidindo o que a doutrina 
alcunha como fair opportunity ao usuário do transporte. Referida 
oportunidade, sob nossa ótica, resta ainda mais prejudicada com o advento 
do bilhete aéreo eletrônico, na medida em que, conquanto acelere a 
operação econômica, reduzindo custos, torna ainda mais restrito o lapso de 
tempo de recebimento de informação quanto à limitação da responsabilidade 
do transportador, na hipótese de perda, destruição ou avaria da bagagem, 
de modo a viabilizar esclarecimentos e reflexão quanto à utilidade da 
denominada declaração de valor. (in “Responsabilidade Civil no Transporte 
Aéreo”, Ed. Atlas, 2006, págs. 218/219).

De fato, a prévia declaração de bens muitas vezes, para não dizer 

quase sempre, é preterida pelas companhias aéreas que, cada vez mais, no afã de 

reduzir custos tornando mais céleres os procedimentos, sequer oportunizam aos 

passageiros relacionarem os itens de suas bagagens.

Na hipótese em debate, não há nos autos evidência de que a 

empresa aérea demandada tenha exigido a prévia declaração de bens constantes 

da bagagem do promovente. Assim, não havendo se utilizado da opção que lhe é 

facultada, não pode se recusar a pagar pelos danos materiais decorrentes da mala 

extraviada sob o argumento de que os mesmos não estão comprovados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE 
BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. 
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO DA BAGAGEM. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO DE 
FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. 
APELO DESPROVIDO. 1. A responsabilização da companhia aérea, pelo 
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extravio, temporário ou definitivo de bagagem, dispensa a perquirição de 
dolo ou culpa, posto que, à luz do que estatui o art. 14 do CDC, as 
instituições fornecedoras de bens e serviços, em razão da teoria do risco do 
negócio ou da atividade, são responsáveis pelos danos causados ao 
consumidor, independentemente da existência do elemento subjetivo. 2. 
Não prospera a pretendida exclusão do dever de indenizar o prejuízo 
material do passageiro, na extensão comprovada e compatível com a 
viagem realizada, quando não demonstra a companhia haver exigido 
do usuário qualquer declaração de conteúdo das bagagens 
transportadas, por ocasião de seu despacho, na forma facultada pelo 
art. 734, parágrafo único, do Código Civil. Precedente desta Turma . 3. 
Pratica ilícito contratual, apto a ensejar danos morais, o fornecedor de 
serviços de transporte aéreo que, por falha evidente na prestação dos 
encargos a ele cometidos (art. 734 do CCB), extravia bagagem pessoal do 
passageiro, descumprindo a obrigação de transportá-la, na forma 
expressamente convencionada, e expondo o consumidor, definitivamente 
privado de seus pertences pessoais, a situação de evidente angústia e 
constrangimento. 4. A imposição do dever de indenizar ostenta, na espécie, 
dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame 
imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a 
desestimular, por parte do fornecedor, a recidiva, exortando-o a obrar com 
maior eficiência em hipóteses assemelhadas e subsequentes. 5. Não 
comporta redução a condenação, por danos morais, arbitrada em valor 
módico e adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos. 
6. Consoante pacífico entendimento do STJ , em se tratando de 
responsabilidade de fundo contratual, a incidência dos juros de mora deve 
se dar desde a citação. Inteligência do artigo 402 do CCB. Não tendo a parte 
recorrente manifestado insurgência específica, quanto ao dies a quo da 
correção monetária, descabe, por força do delimitado conteúdo devolvido à 
revisão, qualquer modificação do julgado singular. 7. Apelo conhecido e 
desprovido. Arcará a recorrente vencida com o pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 
cento) do valor da condenação. (TJ-DF - ACJ: 20140610089824 DF 
0008982-28.2014.8.07.0006, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA 
JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
03/02/2015).

Responsabilidade civil – Ação indenizatória por danos materiais – 
Procedência parcial – Transporte aéreo - Extravio de bagagem de 
passageiro – Cabimento da indenização por danos materiais apontados e 
provados pela demandante - Ônus da ré, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor de provar o contrário ou de afastar a 
verossimilhança das alegações da autora, mas neste sentido nada 
apresentou nem produziu no presente feito - Incumbe à empresa de 
transporte, ademais, exigir, a seu critério, declaração do conteúdo da 
bagagem - Se não o fez ao receber a bagagem, aceitou 
incondicionalmente a responsabilidade por sua guarda e pelos bens ali 
contidos – Ação que deve ser julgada procedente para acolher a 
pretensão de ressarcimento dos bens extraviados e adquiridos fora do 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE Exma. Srª. ROSILENE FERREIRA TABOSA FACUNDO - PORT 

2.067/2017

país - Recurso da autora provido para tanto. (TJ-SP – APL: 
10016405420148260576 SP 1001640-54.2014.8.26.0576, Relator: Thiago 
de Siqueira, Data de Julgamento: 01/07/2015, 14ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 02/07/2015).

Ademais, as prestadoras de serviço de transporte aéreo são 

plenamente conscientes dos riscos que podem advir desse tipo de atividade, não 

sendo razoável transferir para os consumidores os prejuízos por estes suportados.

Entretanto, no caso dos autos, há de se reconhecer que o autor não 

colacionou ao caderno processual elementos mínimos para demonstrar o dano 

efetivamente suportado, na medida em que simplesmente indica como indenização 

o valor aleatório de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem nem mesmo informar como 

chegou à referida quantia, de modo a relacioná-la com o conteúdo de sua bagagem, 

limitando-se a indicar que na mala havia peças de vestuário e documentos que lhe 

dariam direito à percepção de verbas trabalhistas.

O Magistrado singular examinou o referido cenário de maneira 

irretocável. Vejamos:

Em tese, portanto, são cabíveis os danos materiais. No entanto, a 

indeterminação quanto aos parâmetros para sua fixação impede que se 

defira a indenização no presente caso, uma vez que a petição inicial é 

falha em especificar os itens da bagagem extraviados e a indicação do 

preço respectivo, não se tendo clareza quanto ao dano efetivamente 

suportado, uma vez que o valor apontado no pedido (R$12.000,00) é 

meramente estimativo. Só em relação ao FGTS o autor mencionou um 

valor específico de R$4.370,00 (vide fl. 3), mas sem o devido esclarecimento 

sobre se veio ou não a receber essa verba posteriormente – no BO de fl. 38 

consta que na mala estavam a "rescisão do contrato e documentos do FGTS 

no valor de R$4.370,00" (sic), não sendo razoável presumir a 

impossibilidade de ele ter obtido a segunda via dos documentos para fins de 

recebimento do valor, questão omitida nas razões de pedir da petição inicial.
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Destarte, não merece reforma a sentença de origem que deixou de 

condenar em danos materiais.

No que diz respeito ao dano moral, sabe-se que indenizável é 

aquele decorrente de uma conduta ilícita por parte do agente responsável pelo 

dano, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de 

comportamento e senso comuns, como vexame, constrangimento, humilhação, dor 

etc. O dano extrapatrimonial independe da comprovação de qualquer prejuízo 

material, pois causa transtorno de ordem psicológica ao indivíduo.

Sobre o tema, impende destacar a lição de CAIO MÁRIO DA SILVA 
PEREIRA:

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do 
patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de 
sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica de que 
sejam impunemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior 
amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral como aquele 
sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange 
todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 
pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à 
integridade de sua inteligência, as suas afeições etc. (CAIO MÁRIO DA 
SILVA PEREIRA - Responsabilidade Civil, 8º edição, ed. Forense, pág. 54).

No caso dos autos, o extravio da mala da parte autora, sem dúvida, 

trouxe desconforto e transtornos capazes de ensejar a reparação pretendida, 

mormente porque o demandante ficou na cidade privado de seus pertences. 

Acrescente-se a isso a insegurança em relação à recuperação dos bens e, por fim, o 

extravio definitivo da bagagem.

Por tais razões, entendo que restou configurada a ocorrência dos 

danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio 

do Juiz da causa, que deve evitar desprezar o sofrimento do lesado e onerar 

excessivamente o agente. O valor da indenização deve atender ao chamado 

"binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento 

das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE Exma. Srª. ROSILENE FERREIRA TABOSA FACUNDO - PORT 

2.067/2017

ofensor e consolar a vítima.

 Assim, tal ressarcimento presta-se a minimizar o desequilíbrio e 

aflição suportada pela vítima do dano, não podendo, em contrapartida, constituir 

fonte de enriquecimento ilícito.

Neste sentido, trago à colação julgados em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. 
NÃO EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE BENS PELA 
TRANSPORTADORA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. APELOS NÃO PROVIDOS.
1 - É objetiva a responsabilidade do transportador, dispensando-se a 
comprovação do elemento culpa, nos termos do art. 734 do Código Civil e 
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2 - Cabe à transportadora exigir do passageiro declaração de bens da 
bagagem, como lhe faculta o art. 734 do CC, e não apenas destacar em 
seus documentos, a fim de resguardar seus próprios direitos, a necessidade 
de realização da declaração.
3 - O extravio da bagagem causa danos morais ao consumidor, sendo 
certa a existência de transtorno e angústia ao perceber o extravio de 
seus pertences, ter que providenciar itens básicos para permanência 
em cidade diversa da sua, bem como ter que se dirigir à rodoviária 
diversas vezes para a solução do problema.
4 - O dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da 
intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, 
bem como da capacidade econômica das partes envolvidas, devendo ser 
mantido o quantum quando fixado em patamar razoável.
5 - Apelos não providos. (Apelação Cível 1.0145.10.020382-0/001, Relator 
(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
30/10/2013, publicação da sumula em 08/11/2013) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. 1. O extravio de bagagem e os 
problemas daí decorrentes geram danos à esfera psicológica do 
indivíduo, passíveis de reparação. 2. O valor da indenização por danos 
morais deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto 
compensatório em relação à vítima. (TJ-MG – AC: 10024112077706001 
MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/04/2014, Câmaras 
Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2014) (grifei).

Diante de tais arrazoados e considerando a capacidade financeira 

das partes, entendo que não merece reparo a sentença quanto ao valor da 

indenização fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo magistrado a favor do 
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promovente, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não se revelando exorbitante a ponto de causar o 

enriquecimento ilícito do autor, assim como afigura-se efetivo à repreensão do ilícito 

e à reparação do dano, e está de acordo com os precedentes jurisprudenciais.

A propósito, seguem decisões em que o quantum fixado não destoa 

do aqui arbitrado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO 
DE BAGAGEM.  INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM 
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. 
VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos autos, foi 
categórico em reconhecer os requisitos ensejadores da obrigação de 
indenizar o dano moral e o dano material ocorrido em decorrência de 
extravio de bagagem. Nessas circunstâncias, afigura-se inviável rever o 
substrato fático-probatório diante do óbice da Súmula 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível 
o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses 
excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória 
da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ficou caracterizado no 
caso em tela, em que o valor de R$ 15.000,00 afigura-se razoável ao 
dano causado, tendo em vista a perda de todos os bens e lembranças 
adquiridos pela recorrida em dois anos de viagem/estadia em outro 
país.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1028301/DF, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 
27/04/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM 
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após o advento 
do Código de Defesa do Consumidor, a tarifação por extravio de bagagem 
prevista na Convenção de Varsóvia não prevalece, podendo a indenização 
ser estabelecida em valor maior ou menor, consoante a apreciação do 
magistrado no tocante aos fatos acontecidos (cf. AgRg no REsp 
1.101.131/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe 27/4/2011; AgRg 
no Ag 1.230.663/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 3/9/2010, e 
AgRg no Ag 1.035.077/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 1º/7/2010).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para a fixação de 
indenização por danos morais são levadas em consideração as 
peculiaridades da causa, de modo que eventuais disparidades do valor 
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fixado, sem maior relevância, não autorizam a intervenção deste 
Tribunal, como na espécie, em que o valor foi arbitrado em R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1389642/RJ, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
15/09/2011, DJe 20/09/2011).

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
INDENIZAÇÃO - Extravio definitivo de bagagem em voo internacional. 
Viagem motivada sobretudo para o comparecimento do passageiro a evento 
relacionado à sua atividade profissional, o que não se frustrou, mas 
evidentemente teve a sua amplitude satisfativa comprometida à luz da perda 
da bagagem e de peças de vestuário e de utensílios pessoais. Indenização 
por danos morais. Arbitramento em valor que se revela diminuto. 
Inequívoco o transtorno, a irritação, o desconforto e o sentimento de 
impotência e descaso em relação ao prestador de serviço. Desgaste 
físico e mental. Indenização majorada para R$ 15.000,00. Valor que se 
revela mais adequado para compensar o autor sem enriquecê-lo, 
atentando-se à capacidade financeira da parte ofensora e ao propósito 
de evitar a reiteração do ilícito. Indenização que não está limitada pelo 
julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, pelo STF, e assim ao 
disposto na norma internacional, aplicável apenas a reparação de danos 
materiais. Precedentes. - RECURSO PROVIDO. (TJSP;  Apelação 
1138919-84.2016.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão 
Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 27/02/2018).

No que tange aos honorários advocatícios, em razão da 

sucumbência recíproca, tanto a empresa requerida quanto o autor da ação foram 

condenados ao pagamento de verba honorária, tendo esta sido fixada, 

respectivamente, em 10% do valor da condenação e na quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), restando, neste último caso, suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade da justiça.

O autor, por meio do recurso adesivo interposto, buscou o aumento 

da condenação dirigida à companhia aérea, por considerar que o percentual 

arbitrado estaria em desencontro com os paradigmas legais.

De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo 

Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e 

o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
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No caso dos autos, tem-se por razoável a fixação dos honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, levando em consideração que 

a presente demanda, além de envolver tema de pequena complexidade, uma vez 

que amplamente discutido e corriqueiro no âmbito dos tribunais, não exigiu dilação 

probatória - tendo em vista tratar-se de matéria unicamente de direito, ou maior 

tempo de serviço do patrono, já que a sentença foi proferida logo após a audiência 

de conciliação que sucedeu a réplica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SEGUNDA 
INSTÂNCIA. CONTRARRAZÕES. 1. Ainda que aperfeiçoada a relação 
processual somente na instância recursal, a apresentação de defesa pelo 
réu impõe a fixação de honorários advocatícios ao vencido, por consectário 
lógico da sucumbência, conforme disposição do art. 85 do nCPC. 2. 
Quando se tratar de matéria assentada na Corte, sem maior 
complexidade, a fixação da verba honorária no valor mínimo legal 
atende aos parâmetros da razoabilidade, sem prejuízo da majoração 
prevista no § 11 do art. 85 do nCPC, em face da sucumbência recursal. 
3. Embargos de declaração providos. (TJDFT; Acórdão n.1069508, 
00004134820178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª 
Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 
05/02/2018. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO COLETIVO DE 
PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 
NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO REALIZADA NOS TERMOS 
LEGAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. Para 
que possam ser suspensos os serviços por parte de plano de saúde, deve 
haver o cumprimento prévio e regular acerca do encaminhamento de 
notificação à autora, nos moldes do que prescreve o artigo 13, inciso II, da 
Lei nº 9.656/98. Não ocorrendo a prévia notificação e o respeito ao prazo 
previsto ilegalmente, incabível a suspensão da prestação de auxílio à saúde 
do segurado. Não se pode olvidar da natureza e da importância do serviço 
prestado pela ré, da mais alta relevância para a concretização dos direitos 
da personalidade, expressão da dignidade da pessoa humana no âmbito das 
relações privadas, postulado do Estado Democrático de Direito. Logo, o 
caráter essencial do serviço e a situação de premência em que a autora se 
encontra, à vista da gravidade do seu estado de saúde, desautorizam a 
suspensão da cobertura securitária sem a observância dos requisitos legais 
para tanto. A suspensão do plano de saúde por parte da ré, sem que tivesse 
havido a regular notificação prévia ao autor, mormente diante do estado de 
risco, em que se encontrava, é causa de danos morais, pois agrava a sua 
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situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes do 
STJ e deste TJDFT. A valoração da compensação moral deve ser apurada 
mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, 
e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a 
intensidade e os efeitos do sofrimento. Igualmente, deve atentar para a 
natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador 
do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir 
seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento sem causa. O 
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece parâmetros 
objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Assim, tendo a 
sentença fixado os honorários sucumbenciais no mínimo legal, não há 
que se falar em violação ao princípio da razoabilidade. Recursos 
desprovidos, sentença mantida.  (TJDFT; Acórdão n.1067125, 
00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª Turma Cível, 
Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.:  Sem 
Página Cadastrada).

Portanto, também nesse aspecto considero irreprochável a decisão 

de primeiro grau, ante a correta aplicação do comando insculpido no art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, hei por bem CONHECER dos recursos 

interpostos, porém para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença 

hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, 

majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte ré para 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação e os devidos pela parte autora para R$ 

2.100 (dois mil e cem reais), ficando, neste último caso, suspensa a exigibilidade por 

estar litigando sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

Fortaleza, 28 de março de 2018.

VERA LÚCIA CORREIA LIMA

Presidente do Órgão Julgador
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