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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0013691-51.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 
ELAINE NEVES DA SILVA, são apelados TAM LINHAS AEREAS S/A e COPA 
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION.

ACORDAM, em 24ª 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 Exmos. Desembargadores ERSON DE 
OLIVEIRA (Presidente), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES DE ANDRADE 
JÚNIOR.

São Paulo, 29 de maio de 2014.

Erson de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 12421
APEL.Nº: 0013691-51.2013.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.  : ELAINE NEVES DA SILVA
APDOS. : TAM LINHAS AÉREAS S/A E COPA COMPANHIA PANAMEÑA DE 

AVIACION

*Apelação. Transporte aéreo internacional. Indenização por 
danos materiais e morais. Avaria e extravio de parte da 
bagagem. Sentença de extinção sem julgamento de mérito, em 
relação à correquerida Copa S/A, por reconhecida 
ilegitimidade. Improcedência em relação à correquerida TAM 
Linhas Aéreas, por ausência de comprovação dos prejuízos. 
Pleito de reforma da autora. Preliminar de cerceamento de 
defesa. Responsabilidade solidária entre as requeridas, pelos 
prejuízos causados. Descabimento.  Provas trazidas aos autos 
insuficientes para comprovação de vício na prestação do 
serviço. Ônus que competia à autora da demanda. Artigo 333, I, 
do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.*

Trata-se de recurso de apelação interposto 
em face da r. sentença que nos autos de reparação de danos 
julgou extinta a ação em relação à correquerida Copa S/A e 
improcedente em relação à correquerida TAM Linhas Aéreas. 
Ação originada de contrato de transporte aéreo 
internacional. Fundamentou que em relação à correquerida 
Copa S/A, a própria autora alegou na exordial o recebimento 
intacto de sua bagagem, quando entregue por aquela. No 
tocante a correquerida TAM Linhas Aéreas, não restou 
comprovado pela autora nem a entrega tardia das malas 
tampouco a comunicação da situação de sua bagagem no dia 
dos fatos à companhia aérea. Condenou a autora ao pagamento 
das custas e despesas de processo, bem como, a arcar com os 
honorários advocatícios dos patronos das requeridas fixados 
em R$1.000,00 para cada um.  

Inconformada, a autora recorreu na busca 
pela reforma da r. sentença, arguindo preliminar de 
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipadamente a 
lide, obstaculizando a produção de provas outras, tais como 
documental, oral, aptas a comprovar a violação e furto de 
sua bagagem. 

Defende que o CDC é claro quanto à inversão 
do ônus de prova, cabendo dessa forma às requeridas à prova 
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de não violação da bagagem, conforme a jurisprudência 
predominante vem entendendo. Aduz, também, que a 
documentação acostada à exordial demonstra os produtos 
adquiridos no exterior, os quais foram extraviados e que 
fomentam o dever de indenizar das requeridas, tanto 
material, como moral. 

O recurso foi regularmente recebido, com o 
recolhimento do preparo.

Os recorridos ofereceram resposta (fls. 
143/177 e 179/191) para, em apertada síntese, pugnar pela 
manutenção da r. sentença, em especial quanto a total falta 
de prova dos danos suportados pela autora a justificar a 
indenização buscada.  

É o relatório.

Com efeito, não se vislumbra o alegado 
cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento foi 
proferido em momento adequado. Ao julgador cabe decidir 
sobre a utilidade ou necessidade das provas, indeferindo as 
diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos 
termos do art. 130 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, como bem apontado pelo 
juízo, desnecessária a produção de outras provas ante a 
documentação acostada, hábeis a julgar a ação no estado em 
que se encontra, uma vez que forneceu lastro suficiente ao 
seu convencimento. 

Isso porque, no caso em tela, por força da 
natureza jurídica da matéria debatida, a questão fática 
encontra-se devidamente delineada nos autos, restando tão 
somente à matéria de direito, motivo pelo qual a sentença 
veio a lume corretamente.

Como cediço, ao julgador cabe decidir sobre 
a utilidade ou necessidade das provas, indeferindo as 
diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos 
termos do art. 130 do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal 
de Justiça na Apelação nº 117.597-2 de relatoria do 
Excelentíssimo Desembargador Camargo Viana:

“Se as questões colocadas nos autos, 
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inobstante sejam de direito e de fato, 

independem de prova, além das já 

colacionadas, autoriza-se o julgamento 

antecipado da lide, pois a produção de 

provas não é direito potestativo das 

partes, mas garantia constitucional que 

se submete ao crivo do magistrado no 

exame da causa”. (RT 624/93)

No mérito, o recurso não merece provimento.

Incontroverso nos autos a contratação (fls. 
21/27), cuja origem seria a cidade de São José do Rio Preto 
- São Paulo e o destino a cidade de Miami/EUA, com escalas 
na cidade de São Paulo e Panamá. 

Em que pese a argumentação contida nas 
razões recursais, consideram-se ausentes no caso em estudo 
os elementos necessários à responsabilização civil das 
requeridas, pois os demais documentos acostados à inicial 
mostraram-se deficientes em demonstrar o vício nos serviços 
por elas prestados. 

Correta, portanto, a improcedência do 
pedido, já que a comprovação de questão decisiva nos autos 
cabia à autora, em atendimento ao artigo 333, I do CPC, a 
fim de demonstrar as circunstâncias essenciais para o 
reconhecimento do direito postulado.

Veja-se que não há lei que imponha às 
companhias aéreas, uma vez entregue a bagagem, comprovar o 
estado em que se encontrava o conteúdo destas. Ainda, a 
própria autora, em relação à correquerida Copa S/A, 
assevera em sua inicial que a mala estava “normal e 
intacta” (fls. 03), assim, outro caminho não restou ao 
magistrado, senão afastar a responsabilidade da 
correquerida em questão (fls. 120). 

Da mesma forma em relação à correquerida 
TAM Linhas Aéreas, uma vez que a documentação fornecida 
pela autora somente comprova duas situações, a contratação 
das requeridas e as despesas pessoais da autora (fls. 
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20/41), não acostando qualquer outro documento que 
sustente o evento relatado de perda ou avaria de sua 
bagagem, capaz de justificar o pleito indenizatório.

Nesses termos, nega-se provimento ao 
recurso. 

ERSON  DE  OLIVEIRA
                                                                Relator
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