
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 27.528 - RJ (2011/0165785-2)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVANTE : AMERICAN AIRLINES INC 
ADVOGADOS : CAROLINA MAOREIRA FERNANDES E OUTRO(S)  

PAMELA IPIRANGA DOS SANTOS GHETTI E OUTRO(S)
AGRAVADO : DENISE MARCHON MONTEIRO BERNARDES 
ADVOGADO : ALEXANDRE HONORATO DE GIRÃO E OUTRO(S)

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE 
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - EXTRAVIO DE 
BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL - 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - 
SÚMULA 7/STJ - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO 
DE VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO - 
RAZOABILIDADE.

1.- Esta Superior Corte já pacificou o entendimento de que não 
se aplica, a casos em que há constrangimento provocado por erro 
de serviço, a Convenção de Varsóvia, e sim o Código de Defesa 
do Consumidor, que traz em seu bojo a orientação constitucional 
de que o dano moral é amplamente indenizável.

2.- A conclusão do Tribunal de origem, acerca do dano moral 
sofrido pela Agravada, em razão de extravio de sua bagagem em 
voo internacional, não pode ser afastada nesta instância, por 
depender do reexame do quadro fático-probatório (Súmula 
7/STJ).

3.- Tendo em vista a jurisprudência desta Corte a respeito do 
tema e as circunstâncias da causa, deve ser mantido o quantum 
indenizatório, diante de sua razoabilidade, em R$ 7.000,00 (sete 
mil reais).

4.- Agravo Regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Nancy Andrighi e Massami Uyeda (Presidente) votaram com o Sr. Ministro 
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Relator.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2011(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI 
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 27.528 - RJ (2011/0165785-2)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVANTE : AMERICAN AIRLINES INC 
ADVOGADOS : CAROLINA MAOREIRA FERNANDES E OUTRO(S)  

PAMELA IPIRANGA DOS SANTOS GHETTI E OUTRO(S)
AGRAVADO : DENISE MARCHON MONTEIRO BERNARDES 
ADVOGADO : ALEXANDRE HONORATO DE GIRÃO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator): 

1.- AMERICAN AIRLINES INC interpõe Agravo Interno contra 

Decisão que negou provimento ao Agravo em razão da inaplicabilidade das 

disposições da Convenção de Varsóvia em detrimento do Código de Defesa do 

Consumidor e a incidência da Súmula STJ/7, mantendo o quantum  fixado a título de 

danos morais em virtude de extravio de bagagem em voo internacional realizado pela 

Agravante.

2.- Nas razões do Agravo Regimental, sustenta-se que o Supremo 

Tribunal Federal entende aplicável a Convenção de Varsóvia quanto ao prazo 

prescricional bienal, não havendo por isso, que se falar na aplicação da Súmula 

STJ/83.

Aduz ainda a inaplicabilidade da Súmula STJ/07, uma vez que a 

pretensão deduzida no Recurso Especial diz respeito à aplicação do prazo 

prescricional e das disposições acerca da responsabilidade civil previstos na 

Convenção de Varsóvia.

Renovam-se os argumentos expendidos anteriormente, pugnando-se 

pela redução do quantum indenizatório fixado (R$ 7.000,00 - sete mil reais).

É o relatório. 
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 27.528 - RJ (2011/0165785-2)
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator): 

3.- Inicialmente, verifica-se da leitura das razões do Agravo 

Regimental que poderia emergir dos autos um suposto conflito aparente de normas 

travado entre as Convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e o Código de 

Defesa do Consumidor no que diz respeito às regras referentes ao prazo prescricional e 

a responsabilidade civil da Agravante pelo extravio de bagagem da Agravada.

Assim sendo, vale ressaltar quanto ao ponto o ensinamento proferido 

pelo e. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sua obra 

Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor (São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 243):

Na realidade, o CDC constitui lei especial reguladora de todas 
as relações de consumo indistintamente, constituindo, na 
expressão de Sérgio Cavalieri Filho, verdadeira "sobreestrutura 
jurídica multidisciplinar", que pode interagir com outros 
microssistemas normativos. Nessa hipótese, prevalecerão 
sempre as regras que confiram maior proteção ao consumidor, 
em decorrência de sua raiz constitucional.

Ademais, também pelo critério cronológico deverão prevalecer as 

disposições estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor por ser posterior à 

Convenção de Varsóvia. Outrossim, sendo a Convenção de Montreal posterior ao 

Código Consumerista, não tem o condão de revogá-lo, tendo em vista que as normas 

relativas à defesa do consumidor possuem previsão constitucional, estando consagrada 

a proteção do consumidor como direito fundamental, sendo a facilitação dessa 

proteção um dos pilares estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, que deve 

permear a interpretação das normas.
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No mesmo sentido é o entendimento exposto pelo e. Ministro 

HERMAN BENJAMIN em artigo intitulado "O Transporte aéreo e o Código de 

Defesa do Consumidor" (Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, abr./jun. 1998, n. 26, p. 33-44): 

O Código de Defesa do Consumidor pertence àquela categoria 
de leis denominadas "horizontais", cujo campo de aplicação 
invade, por assim dizer, todas as disciplinas jurídicas, do 
Direito Bancário ao direito de Seguros, do Direito Imobiliário 
ao Direito Aeronáutico, do Direito Penal ao Direito Processual 
civil. São normas que têm por função, não regrar uma 
determinada matéria, mas proteger sujeitos particulares, mesmo 
que estejam eles igualmente abrigados sob outros regimes 
jurídicos. Daí o caráter "especialíssimo" do direito do 
Consumidor. Enquanto que o Direito Aeronáutico é disciplina 
especial em decorrência da modalidade de prestação, o Direito 
do Consumidor é disciplina especial em razão do sujeito 
tutelado. E, como é curial, prepondera o sistema protetório do 
indivíduo em detrimento do regime protetório do serviço ou 
produto. É a fisionomia humanista que informa todo o Direito 
do Welfare State.

Sendo assim, o correto seria, em querendo evitar que o 
transporte aéreo ficasse sob seu guarda-chuva, que o legislador, 
ao proteger o consumidor, estipulasse, expressamente (como faz 
em outros países), que suas normas não se aplicariam a tal 
modalidade de serviço. O Código de Defesa do Consumidor não 
só não tem tal corte, como, ao contrário, determina que os 
direitos nele previstos "não excluem outros decorrentes de 
tratados ou convenções internacional de que o Brasil seja 
signatário." Vale dizer, os tratados e convenções, nessa matéria, 
são válidos, desde que sirvam para ampliar os direitos dos 
consumidores, nunca para reduzi-los. (p. 41)

Também é valiosa a transcrição de excerto da obra de Marcos Fábio 

Morsello (Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo. São Paulo: Editora Atlas, 

2006, p. 421/422):

Sucede que a Lei n. 8.078/90 estipula para a mesma hipótese, 
nos termos do art. 27, que o prazo prescricional será de 5 

Documento: 1089118 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/10/2011 Página  5 de 12



 

 

Superior Tribunal de Justiça

(cinco) anos, iniciando-se sua contagem a partir do 
conhecimento do dano e de sua autoria, o que certamente 
deverá prevalecer, em sede de relações de consumo, (...)

De fato, somente haveria adoção dos prazos elencados no 
diploma legal internacional, quando pudessem evidenciar 
caráter mais favorável ao consumidor, em cotejo com as normas 
já existentes, visando operacionalizar, em diálogo de fontes, 
efetivo implemento de sua defesa, nos termos do art. 5º, XXXII, 
da Constituição Federal em vigor.

4.- Cumpre asseverar ainda que o argumento referente à divergência 

com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não foi levantado 

nas razões do Recurso Especial, não podendo a parte trazer nova tese em sede de 

Agravo Regimental.

5.- Dessa forma, embora evidente o esforço, o Agravo Regimental não 

trouxe nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da Decisão agravada, a 

qual, frise-se, está absolutamente de acordo com a jurisprudência desta Corte devendo 

portanto, a Decisão agravada, ser mantida por seus próprios fundamentos:

5.- No que tange à aplicação da Convenção de Varsóvia, esta 
Corte já firmou entendimento que nos casos de extravio de 
bagagem aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do 
Consumidor, haja vista que a própria Constituição Federal de 
1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de 
nosso ordenamento.

Nesse sentido:

Responsabilidade Civil. Transportador. Limitação de 
Indenização. Código de Defesa do Consumidor. Convenção de 
Varsóvia.

Editada lei específica, em atenção à Constituição (art. 5º, 
XXXII), destinada a tutelar os direitos do consumidor, e 
mostrando-se irrecusável o reconhecimento da existência de 
relação de consumo, suas disposições devem prevalecer. 
Havendo antinomia, o previsto em tratado perde eficácia, 
prevalecendo a lei interna posterior que se revela com ele 
incompatível. Recurso conhecido e não provido.
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(REsp 169.000,RJ, Rel. Ministro PAULO COSTA LEITE, 
TERCEIRA TURMA, DJ 14/08/2000);

Transporte aéreo. Código Brasileiro da Aeronáutica. Código de 
Defesa do Consumidor. Extravio de bagagem.

Aplicam-se as normas que regulam as relações de consumo e 
não aquelas, limitadoras da responsabilidade, próprias do 
transporte aéreo, quando a espécia não envolva o chamado 
risco do ar.

Não se justifica, entretanto, reparação por dano moral apenas 
porque a passageira, que viajara para a cidade em que reside, 
teve o incômodo de adquirir roupas e objetos perdidos. Hipótese 
que não se equipara à julgada pelo Supremo Tribunal Federal. 
no RE 172.720.

(REsp 158.535/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO 
MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Min. EDUARDO 
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJ 09/10/2000);

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO TARIFADA. 
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR.

- Em caso de pretensão à reparação de danos, o lapso 
decadencial é de cinco anos (art. 27 da Lei nº 8.078, de 
11.09.90).

- Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as disposições 
do Código de Defesa do Consumidor em relação à Convenção 
de Varsóvia.

Derrogação dos preceitos desta que estabelecem a limitação da 
responsabilidade das empresas de transporte aéreo.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 258.132/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, 
QUARTA TURMA, DJ 19/03/2001);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO 
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NÃO CONFIGURADO.

1. A jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta 
no sentido de prevalência das normas do CDC, em detrimento 
da Convenção de Varsóvia, aos casos de extravio de bagagem, 
em transporte aéreo internacional, inclusive quanto à 
prescrição.

2. No que concerne à redução do quantum indenizatório, a 
orientação desta Corte Superior é de que sua revisão só se 
mostra possível, na instância especial, se o valor  arbitrado se 
revelar exagerado ou ínfimo, caracterizando 
desproporcionalidade, o que, in casu, não se revelou.

3. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o 
quantum da indenização por danos morais são de caráter 
personalíssimo e levam em conta questões subjetivas, o que 
dificulta ou mesmo impossibilita a comparação, de forma 
objetiva, para efeito de configuração da divergência, com outras 
decisões assemelhadas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1138560/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA 
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 
TERCEIRA TURMA, DJe 13/09/2010).

6.- Quanto à ausência de provas do alegado dano moral, 
verifica-se que o Tribunal estadual, manteve a conclusão 
firmada monocraticamente, com base nos seguintes 
fundamentos:

Verifica-se que nenhuma situação nova foi trazida aos autos, 
não se podendo modificar ou alterar o julgamento pertinente a 
matéria, permanecendo intactas as razões da relatoria, cujo 
embasamento legal se encontra na própria decisão recorrida.

(...)

Analisando-se o contexto fático dos autos, conclui-se que 
merece provimento a pretensão da agravada de majoração do 
quantum, arbitrado, a título de indenização por danos morais, 
em observância aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, tendo em vista os danos, ocorridos e a 
conduta ilícita, praticada.

Verifica-se que, a agravada viajou com um compromisso 
profissional de apenas 03 (três) dias, não podendo utilizar de 
seus pertences pessoais, recebendo sua bagagem somente após o 
retorno ao Brasil
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Dessa forma, mostra-se razoável a majoração da indenização 
por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
quantia esta que se mostra adequada e suficiente para reparar o 
dano moral, sofrido pela agravada, levando-se em conta a 
conduta, praticada pela agravante, bem como a gravidade da 
lesão, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 
equidade, além do caráter pedagógico e compensatório da 
indenização.

7.- Vale acrescentar excertos da conclusão prolatada em 
Decisão monocrática, mantida pelo Colegiado estadual, quanto 
à existência do dano moral sofrido pela Agravada:

Na hipótese em tela, restou incontroverso que a autora adquiriu 
passagens aéreas da companhia apelada, para Salt Lake City e 
que, em razão do extravio de sua bagagem, ficou 
impossibilitada de se vestir adequadamente para o compromisso 
profissional, agendado.

Alegou a ré que, o simples extravio da bagagem não autoriza a 
condenação por danos morais, por se tratar de mero 
aborrecimento. Acrescentou que não houve propriamente um 
extravio, pois bagagem foi posteriormente devolvida.

O extravio de bagagem caracteriza fortuito interno, não 
excluindo a responsabilidade do prestador de serviço, tendo em 
vista ser situação inerente a atividade desempenhada, 
ligando-se aos riscos do empreendimento, uma vez que quem 
retira proveito de uma atividade de risco, com probabilidade de 
danos, obtendo lucro, deve arcar com eventuais prejuízos 
causados.

No caso sub judice, encontram-se presentes os elementos 
essenciais para configurar a responsabilidade objetiva da ré, a 
saber: ato ilícito, nexo causal e dano, sendo certo que nas 
circunstâncias, descritas nos autos, ficou evidente a ocorrência 
de falha na prestação do serviço, ocasionando danos morais.

8.- Percebe-se, dessa forma, que ultrapassar os fundamentos 
adotados nas instâncias estaduais e acolher a tese sustentada 
pela Agravante quanto à inexistência de abalo moral sofrido 
pela Agravada, demandariam inevitavelmente, o reexame de 
provas, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte.

9.- No que se refere à pretensão recursal de redução da verba 
indenizatória concedida, não obstante o grau de subjetivismo 
que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não 
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existem critérios determinados e fixos para a quantificação do 
dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta Corte no 
sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em 
montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem 
constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. 

Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se 
que a intervenção desta Corte ficaria limitada aos casos em que 
o quantum fosse irrisório ou exagerado, diante do quadro fático 
delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição (AgRg no 
Ag 599.518/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 
28/04/2009; REsp 1101213/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 
27/04/2009; REsp 971.976/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 
22/04/2009; EDcl no REsp 351.178/SP, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23/03/2009; REsp 401.358/PB, 
Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJe 16/03/2009; 
AgRg no Ag 769.796/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, 
DJe 09/03/2009; REsp 798.313/ES, Rel. Min. ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, DJe 09/03/2009; REsp 849.500/CE, 
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12/02/2009; AgRg no Ag 
988.014/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 16/06/2008). 

10.- Tratando-se de dano moral, cada caso, consideradas as 
circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a 
forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no mundo 
interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de 
características que lhe são próprias, o que o faz distinto de 
outros. Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam 
bastante assemelhados, no aspecto subjetivo são sempre 
diferentes. Por isso, é muito difícil, nessas situações, apreciar-se 
um recurso especial com fundamento na alínea c do permissivo 
constitucional. É em razão dessa complexidade que, na 2ª 
Seção, firmou-se a orientação de não mais se conhecer de 
embargos de divergência quando a discrepância residir em 
disparidade de valores, em condenações por dano moral, por 
fatos objetivamente, na aparência, iguais. 

Daí, a dificuldade intransponível de se alterar, em âmbito de 
Recurso Especial, a quantificação fixada no Tribunal de origem, 
a título de reparação. Em consequência, a 3ª Turma deste 
Tribunal assentou o entendimento de que somente se conhece da 
matéria atinente aos valores fixados pelos Tribunais recorridos 
quando o valor for teratológico, isto é, de tal forma elevado que 
se considere ostensivamente exorbitante, ou a tal ponto ínfimo, 
que, em si, objetivamente deponha contra a dignidade do 
ofendido. Não é o caso dos autos, em que houve a fixação do 
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valor de indenização por dano moral, em R$ 7.000,00 (sete mil 
reais), para a reparação de  danos morais decorrentes de 
extravio de bagagem em voo internacional, consideradas as 
circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte 
Agravante, não se vislumbra, em face da quantia afinal fixada 
pelo Acórdão recorrido, razão para provocar a intervenção 
desta Corte. 

6.- Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Regimental.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2011/0165785-2 AREsp 27.528 / RJ

Números Origem:  201113703593  3675120720098190001

EM MESA JULGADO: 15/09/2011

Relator
Exmo. Sr. Ministro  SIDNEI BENETI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS : PAMELA IPIRANGA DOS SANTOS GHETTI E OUTRO(S)

CAROLINA MAOREIRA FERNANDES E OUTRO(S)
AGRAVADO : DENISE MARCHON MONTEIRO BERNARDES
ADVOGADO : ALEXANDRE HONORATO DE GIRÃO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS : PAMELA IPIRANGA DOS SANTOS GHETTI E OUTRO(S)

CAROLINA MAOREIRA FERNANDES E OUTRO(S)
AGRAVADO : DENISE MARCHON MONTEIRO BERNARDES
ADVOGADO : ALEXANDRE HONORATO DE GIRÃO E OUTRO(S)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas 
Bôas Cueva, Nancy Andrighi e Massami Uyeda (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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