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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003704-77.2012.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que são apelantes TAM 
LINHAS AÉREAS S/A e TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A, é apelado 
JOÃO CARLOS MATHIAS BORTOLIN (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.

São Paulo, 10 de março de 2016

ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº: 0003704-77.2012.8.26.0300

APELANTES: TAM LINHAS AÉREAS S/A E 

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP 

AIR PORTUGAL)

APELADO: JOÃO CARLOS MARTHIAS BORTOLIN 

COMARCA: JARDINÓPOLIS

JUIZ DE 1º GRAU: JORGE LUÍS GALVÃO

VOTO Nº 756

JULGAMENTO ULTRA PETITA - PEDIDO DE 
DANOS MORAIS NO VALOR DE 10 SALÁRIOS 
MÍNIMOS PARA CADA UMA DAS RÉS - SENTENÇA 
QUE CONDENOU EM VALOR EQUIVALENTE A 30 
SALÁRIOS MÍNIMOS -INTELIGÊNCIA DOS ARTS.  
128 E 460 DO CPC - POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA 
CONDENAÇÃO QUE AFASTA A ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA.

TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO 
DE BAGAGEM - QUEBRA DE CONTRATO - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS 
PRESTADORES DE SERVIÇOS - INCIDÊNCIA DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM 
DETRIMENTO AO CÓDIGO BRASILEIRO DA 
AERONÁUTICA, CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E 
DE MONTREAL.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA TAM 
LINHAS AÉREAS S/A - APLICAÇÃO DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO CDC.

INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS - 
DESPESAS COMPROVADAS - PERTINÊNCIA COM 
O PRAZO DE TRÊS DIAS ATÉ O RECEBIMENTO DA 
BAGAGEM.

DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO 
VALOR FIXADO NA SENTENÇA - ARBITRAMENTO 
EM R$ 10.000,000 - RESPONSABILIDADE 
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SOLIDÁRIA DAS RÉS PELO PAGAMENTO.

APELOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

VISTOS.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

sob o fundamento de que o autor adquiriu da corré TAM Linhas Aéreas S/A passagem 

aérea em 16.5.2012, por meio de programa de milhagens, com destino à cidade de Roma, 

na Itália.

Esclareceu que a reserva recebeu o nº Y6K519, com emissão 

do e-ticket nº 957 2447599114, e a viagem foi programada com duas conexões nas 

cidades de Belo Horizonte/MG e Lisboa, em Portugal. Ao realizar o check-in em 

22.8.2012, a bagagem foi despachada e lhe seria entregue em Roma. Os trechos em 

conexão de Belo Horizonte a Lisboa e de Lisboa a Roma foram executados pela corré 

TAP Air Portugal. 

Ao desembarcar em Roma, no dia 23.8.2012,  surpreendeu-

se com a notícia de extravio da bagagem, após duas horas de espera. Efetuada a 

reclamação lhe foi informado que a bagagem nem sequer foi embarcada em São Paulo e 

que deveria aguardar o despacho. Aguardou por três dias o recebimento, com retirada 

diretamente no aeroporto de Roma, de modo que foi necessário realizar a compras de 

roupas e produtos de higiene.

Com isso, pretendeu indenização por danos morais no valor 

de 10 salários mínimos para cada uma das rés, bem como indenização por danos materiais 

no valor de R$ 427,17.
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Sentenciou-se o feito nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E 

MATERIAL feito por JOÃO CARLOS MATHIAS BORTOLIN contra as empresas TAM 

LINHAS AÉREAS S/A e TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES e, em 

consequência, condeno as empresas requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte 

autora a quantia de R$ 21.720,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte reais) a fim de 

reparar o dano moral experimentado pela mesma, corrigido e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês a partir desta decisão, bem como a quantia de R$ 427,17 (quatrocentos e 

vinte e sete reais e dezessete reais), a fim de reparar o dano material experimentado pelo 

mesmo, corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Condeno 

as requeridas, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais corrigidas desde o 

efetivo desembolso, e honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora 

que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.” ( fls. 

145/155 ).

Inconformadas, as rés apelaram. A empresa TAM Linhas 

Aéreas S/A reiterou sua ilegitimidade passiva. Insistiu na responsabilidade da empresa 

TAP Air Portugal com fundamento no art. 30 da Convenção de Varsóvia. No mérito, 

ressaltou que houve extravio temporário de bagagem praticado por outra companhia aérea, 

o que afasta sua responsabilidade, nos termos do art. 143, § 3º, inc. II, do CDC. Alegou 

que a última transportadora é a responsável pela entrega e integridade da bagagem. Pugnou 

pela observância do Direito Aeronáutico, bem como a Convenção de Varsóvia quanto ao 

sistema de indenização tarifada. Sustentou a inocorrência de danos materiais. Afirmou que 

a sentença é ultra petita, pois a condenação por danos morais foi fixada em valor superior 

ao pedido. Exaltou a não ocorrência de danos morais. Pugnou pela redução da verba 

indenizatória. Pretendeu a reforma da sentença ( fls. 160/185 ).

Por sua vez, a ré Transportes Aéreos Portugueses S/A 

sustentou que a sentença é ultra petita. Afirmou que não houve extravio da bagagem e sim 

atraso na sua entrega de três dias. Alegou que os documentos juntados são insuficientes 
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para comprovar os danos materiais. Ademais, os bens adquiridos integram o patrimônio do 

autor. Insistiu na ausência de comprovação dos danos morais. Pugnou pela aplicação da 

Convenção de Montreal. Ressaltou que a indenização deve ser limitada a 332 DES 

(depósitos especiais de saque). Pretendeu a reforma da sentença ( fls. 191/202 ).

O autor contrarrazoou ( fls. 216/225 ). Requereu a 

manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO.

O apelado pretendeu indenização por danos materiais, 

representada pelos gastos com vestuário e produtos de higiene referentes ao período em 

que permaneceu sem a bagagem ( R$ 427,17 ). Ainda, pugnou pela condenação das rés ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos para cada uma das empresas.

Contudo, o juízo a quo condenou as rés, de forma solidária, 

ao pagamento de R$ 21.720,00, correspondente a 30 (trinta) salários mínimos ao tempo da 

sentença. Conclui-se, portanto, que se concedeu indenização pelos danos morais em valor 

superior ao pretendido pelo apelado.

O art. 128 do CPC dispõe que:

                                                O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-

lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da 

parte.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003704-77.2012.8.26.0300 - Jardinópolis - VOTO Nº 6/15

Já o art. 460 do sobredito diploma legal prescreve:

É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de 

natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em 

objeto diverso do que lhe foi demandado.

Segundo ensina Humberto Theodoro Júnior:

A propósito, convém lembrar que a decisão do juiz não pode 

ser de natureza diversa da pretensão do autor, mesmo quando lhe seja favorável. Não 

pode haver condenação do réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi 

demandado (Código de Processo Civil, art. 460).

A função do juiz é compor a lide, tal qual foi posta em juízo. 

Deve proclamar a vontade concreta da lei apenas diante dos termos da litis contestatio, 

isto é, nos limites do pedido do autor e da resposta do réu.

São defesos, assim, os julgamentos extra petita (matéria 

estranha à litis contestatio); ultra petita (mais do que pedido) e citra petita (julgamento 

sem apreciar todo o pedido).

Como lembra Jorge Americano. '... é a litiscontestação que 

determina o objeto da sentença'. O seu tema terá que ser apreciado integralmente, sem 

aplicações nem restrições.

A ofensa aos princípios acima leva à nulidade da sentença e 

dá ensejo à ação rescisória (Código de Processo Civil, art. 485, nº V Curso de Direito 

Processual Civil, volume I, 49ª edição, Forense, pág. 510).

Por consequência, no tocante à indenização por danos 

morais, a sentença é ultra petita, mas não enseja a nulidade, uma vez que possível o ajuste 

em grau de recurso da indenização.
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O extravio da bagagem durante a utilização dos serviços de 

transporte aéreo prestados pelas rés constitui típico defeito, já que ao consumidor assiste o 

direito de que os pertences se mantenham em segurança até o destino. 

Trata-se de relação de consumo, que se subsume à Lei 

8.078/90. A fixação dos danos materiais e morais não se sujeita à limitação prevista no 

Código Brasileiro de Aeronáutica, Convenção de Varsóvia ou mesmo a Convenção de 

Montreal.

Em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que:

... INDENIZAÇÃO TARIFADA PREVISTA NA 

CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO BRASILEIRO DE 

AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO 

CONSUMERISTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO, SENDO, 

POIS, IRRELEVANTE, PARA A INTEGRAL 

RESPONSABILIZAÇÃO DO TRANSPORTADOR. 

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. PROPOSIÇÃO. 

ANTINOMIA DE NORMAS. CRITÉRIO DA 

ESPECIALIDADE. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA 

INDENIZABILIDADE IRRESTRITA. OBSERVÂNCIA. 

INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM 

TRATAMENTO PROTETIVO AO TRANSPORTE AÉREO, 

EM MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte 

Superior perfilha, atualmente, o entendimento de que, 

estabelecida relação jurídica de consumo entre as partes, a 

indenização pelo extravio de mercadoria transportada por 

via aérea deve ser integral, não se aplicando, por 
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conseguinte, a limitação tarifada prevista no Código de 

Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia. Dessa orientação 

não se dissuade. Todavia, tem-se pela absoluta 

inaplicabilidade da indenização tarifada contemplada na 

Convenção de Varsóvia, inclusive na hipótese em que a 

Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 4 relação 

jurídica estabelecida entre as partes não se qualifique como 

de consumo, especialmente no caso em que os danos 

advindos da falha do serviço de transporte em nada se 

relacionam com os riscos inerentes ao transporte aéreo. 2. O 

critério da especialidade, como método hermenêutico para 

solver o presente conflito de normas (Convenção de Varsóvia 

de 1929 e Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986 x 

Código Civil de 2002), isoladamente considerado, afigura-se 

insuficiente para tal escopo. Deve-se, ainda, mensurar, a 

partir das normas em cotejo, qual delas melhor reflete, no 

tocante à responsabilidade civil, os princípios e valores 

encerrados na ordem constitucional inaugurada pela 

Constituição Federal de 1988. E inferir, a partir daí, se as 

razões que justificavam a referida limitação, inserida no 

ordenamento jurídico nacional em 1931 pelo Decreto n. 

20.704, encontrar-se-iam presentes nos dias atuais, com 

observância ao postulado da proporcionalidade. 3. A 

limitação tarifária contemplada pela Convenção de Varsóvia 

aparta-se, a um só tempo, do direito à reparação integral 

pelos danos de ordem material injustamente percebidos, 

concebido pela Constituição Federal como direito 

fundamental (art. 5º, V e X), bem como pelo Código Civil, em 

seu art. 994, que, em adequação à ordem constitucional, 

preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano. 

Efetivamente, a limitação prévia e abstrata da indenização 

não atenderia, sequer, indiretamente, ao princípio da 
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proporcionalidade, notadamente porque teria o condão de 

esvaziar a própria função satisfativa da reparação, ante a 

completa desconsideração da gravidade e da efetiva 

repercussão dos danos injustamente percebidos pela vítima 

do evento. 3.1 Tampouco se concebe que a solução contida 

na lei especial, que preceitua a denominada indenização 

tarifada, decorra das necessidades inerentes (e atuais) do 

transporte aéreo. Reprisa-se, no ponto, o entendimento de 

que as razões pelas quais a limitação da indenização pela 

falha do serviço de transporte se faziam presentes quando 

inseridas no ordenamento jurídico nacional, em 1931, pelo 

Decreto n. 20.704, não mais subsistem nos tempos atuais. A 

limitação da indenização inserida pela Convenção de 

Varsóvia, no início do século XX, justificava-se pela 

necessidade de proteção a uma indústria, à época, 

incipiente, em processo de afirmação de sua viabilidade 

econômica e tecnológica, circunstância fática 

inequivocamente insubsistente atualmente, tratando-se de 

meio de transporte, estatisticamente, dos mais seguros. Veja-

se, portanto, que o tratamento especial e protetivo então 

dispensado pela Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 2 de 

4 Convenção de Varsóvia e pelo Código Brasileiro de 

Aeronáutica ao transporte aéreo, no tocante a 

responsabilização civil, devia-se ao risco da aviação, 

relacionado este à ocorrência de acidentes aéreos. 3.2 Em 

absoluto descompasso com a finalidade da norma 

(ultrapassada, em si, como anotado), permitir que o 

tratamento benéfico se dê, inclusive, em circunstâncias em 

que o defeito na prestação do serviço em nada se relacione 

ao risco da aviação em si. Esse, é, aliás, justamente o caso 

dos autos. Segundo consignado pelas instâncias ordinárias, 

o dano causado decorreu do extravio da bagagem já em seu 
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destino - totalmente desconectado, portanto, do risco da 

aviação em si -, o que robustece a compreensão de que a 

restrição à indenização, se permitida fosse (o que se admite 

apenas para argumentar), careceria essencialmente de 

razoabilidade. 4. O art. 750 do Código Civil não encerra, em 

si, uma exceção ao princípio da indenizabilidade irrestrita. 

O preceito legal dispõe que o transportador se 

responsabilizará pelos valores constantes no conhecimento 

de transporte. Ou seja, pelos valores das mercadorias 

previamente declaradas pelo contratante ao transportador. 

4.1 Desse modo, o regramento legal tem por propósito 

justamente propiciar a efetiva indenização da mercadoria 

que se perdeu - devida e previamente declarada, contando, 

portanto, com a absoluta ciência do transportador acerca de 

seu conteúdo - evitando-se, com isso, que a reparação tenha 

por lastro a declaração unilateral do contratante do serviço 

de transporte, que, eventualmente de má-fé, possa 

superdimensionar o prejuízo sofrido. Essa circunstância, a 

qual a norma busca evitar, não se encontra presente na 

espécie. Efetivamente, conforme restou reconhecido pela 

instância precedente, ressai inequívoco dos autos que o 

transportador, antes de realizar o correlato serviço, tinha 

plena ciência do conteúdo da mercadoria - fato 

expressamente reconhecido pela própria transportadora e 

consignado no acórdão que julgou os embargos de 

declaração, e que pode ser constatado, inclusive, a partir do 

próprio conhecimento de transporte, em que há a menção do 

conteúdo da mercadoria transportada (equipamentos de 

telecomunicação). 5. Recurso especial improvido. Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
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a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 3 de 4 Os Srs. 

Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha, Paulo de 

Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) 

votaram com o Sr. Ministro Relator.  ( REsp 1289629, 

Relator  Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão 

Julgador T3, Data do Julgamento 20/10/2015, data da 

Publicação DJe 03/11/2015 )

A tese de ilegitimidade passiva da empresa TAM Linhas 

Aéreas não prospera. É incontroverso que o apelado realizou a compra das passagens na 

coapelante TAM, inclusive dos trechos de conexão realizados pela apelante TAP Air 

Portugal ( fls. 18/19 ). Como reconhecido pelo juízo a quo, as companhias aéreas celebram 

acordos de parcerias para essa finalidade.

A propósito, a intenção do autor era viajar para Roma. A 

TAM disponibilizou o serviço mediante conexões, o que implica na integralidade desses 

serviços para atender ao desejo do consumidor. A solidariedade de ambas é prevista no 

parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor:

Os direitos previstos neste código não excluem outros 

decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e equidade.

                                                  Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
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E mais, ao caso se impõe a responsabilidade objetiva nos 

termos do art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição ou riscos.

Cabível, portanto, o ressarcimento dos danos materiais, pois 

as despesas demonstradas são compatíveis, pela experiência comum, com os três dias que 

o apelante permaneceu sem a bagagem ( fls. 32/34 ).

No mais, a falha na prestação de serviços acarretou além de 

mero dissabor ao apelado.  Evidencia-se o grave aborrecimento, que decorre no 

padecimento anímico. Cabível o dano moral, passível de recomposição indenizatória. 

Segundo leciona Clayton Reis, o “...dano moral é o mal 

infringido à intimidade da vítima, que altera de forma substancial o seu equilíbrio 

psíquico” ( Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 

2002, p. 60 ). 

Já na lição de Sergio Cavalieri Filho “...hoje o dano moral 

não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens 

personalíssimos os complexos de ordem ética , razão pela qual revela-se mais apropriado 

chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” ( Programa de Responsabilidade Civil. 7ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78 ). 
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Nesse sentido, em caso análogo, a própria 11ª Câmara de 

Direito Privado já julgou que:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo. Viagem 

internacional. Extravio de bagagem.  Responsabilidade da 

empresa aérea, pois não tendo entregado a bagagem ao fim 

da viagem incorreu em mora e assim deve suportar os riscos 

pelo posterior perecimento do bem. Indenização que deve ser 

pelo valor dos efetivos prejuízos, aferidos segundo critérios 

de razoabilidade. Dano moral. Ocorrência. Valor concedido 

que observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso não provido. 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. ( Relator: Gilberto dos Santos; Comarca: São 

Paulo; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 

19/12/2015 )

Transporte aéreo de pessoas - Extravio de bagagem - 

Indenizatória por danos materiais e morais - Apelação 

regularmente formada (CPC, art. 514, II) - Danos 

configurados - Redução da indenização dos danos morais, e 

manutenção do valor reparatório dos danos materiais -  

Preliminar rejeitada, e apelação provida em parte. ( Relator: 

Gil Coelho; Comarca: Monte Alto; Órgão julgador: 11ª 

Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

22/10/2015; Data de registro: 23/10/2015 )

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Transporte aéreo - Extravio e 
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perda de bagagem - Dano moral configurado -  Majoração 

do valor da indenização - Cabimento - A fixação do dano 

moral deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da 

conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do 

lesado - Considerando-se as peculiaridades do caso 

concreto, o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00 - 

RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - Juízo "a quo" condenou a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios sobre 20% do valor 

da ação - Honorários que devem ser de 20% sobre o valor 

da condenação - Aplicação do disposto no artigo 20, §3º, do 

CPC - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. ( Relator: 

Renato Rangel Desinano; Comarca: São Paulo; Órgão 

julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 22/10/2015; Data de registro: 23/10/2015 )

Conforme, ainda, a jurisprudência:

“O valor da indenização deve atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu 

conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do 

causador do dano sem enriquecer a vítima” ( STJ - AgRg no 

REsp 945.575-SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, J. 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220 )

Quanto ao montante arbitrado na sentença, de R$ 21.720,00, 

aqui já se reconheceu como superior ao pedido inicial.  Portanto, atento às diretrizes acima, 

fixa-se a indenização em R$ 10.000,00 ( dez mil reais ). 
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Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos 

recursos apenas para estabelecer a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento dos 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ). No mais, mantém-se a sentença.

TAVARES DE ALMEIDA

              Relator
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