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ACÓRDÃO 

Transporte aéreo - Extravio de bagagem em vôo doméstico - Tendo em vista 
que a passageira não desafiou a r. sentença quanto à incidência do artigo 260 
da Lei 7565/86, contentando-se com o vator de 150 UFIRS para compor danos 
materiais, impossível ao Tribunal alterar o quantum, devido a aplicação do 
CDC [Lei 8078/90] - Cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 
5.000,00 - Não provimento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
N° 1.191.048-4, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelantes TAM LINHAS 
AÉREAS S/A. e JOYCE SANTI JÚNIOR, por seu pai e apelados OS MESMOS. 

ACORDAM, em Décima Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. 

Vistos. 

JOYCE SANTI viajou para Porto Seguro-BA pela TAM -
LINHAS AÉREAS S/A., no período de 21 a 29 de julho de 2001 e, no retorno, 
ocorreu extravio de sua bagagem com 10 quilos [fl. 18]. O fato motivou pedido de 
indenização de danos materiais e danos morais, acolhido pelo digno Juiz prolator 
da r. sentença ora em reexame, que deferiu o valor correspondente a 150 UFIR'S 
para compensar danos materiais, e R$ 5.000,00, para danos morais. 

A TAM recorreu pretendendo que o valor corresponda ao peso 
da mala da viajante [seriam, então, 33 UFIR'S] e impugnou a indenização por 
danos morais, tendo em vista que o episódio ocorreu no retorno da moça, o que 
suaviza os efeitos psíquicos do extravio. JOYCE interpôs recurso adesivo, para 
majorar o quantum [pretende R$ 10.000,00 de danos morais], o que motivou uma 
preliminar de deserção, por falta de preparo [fl. 83/84]. 

É o relatório. 

O recolhimento da taxa judiciária como contra prestação do 
serviço realizado pelo Estado-juiz em território paulista é disciplinado pela Lei 
4952/85, sendo que 1% do valor [base de cálculo o valor da causa] será recolhido 
com a inicial, e o outro tanto [mais 1%], quando ocorrer o recurso. No caso, houve 
completa integração do valor devido, o que dispensava o preparo do recurso 
adesivo que, se fosse realizado, importaria em bis /s idem não desejado ou não 
admitido pela ordem jurídica. Portanto, não procede a preliminar de não 
conhecimento do recurso adesivo. 
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O douto Magistrado não foi feliz ao aplicar o artigo 260 do 
Código Aeronáutico [Lei 7.565/86] e, com isso, fixar o quantum devido para 
indenizar o extravio de bagagem em unidade monetária extinta [a UFIR, segundo 
constou do Boletim AASP 2337, p. 4, foi extinta pela MP 1937-67, de 26.10.2000, 
quando valia RS 1,0641], por duas razões. Primeiro porque a tarifação do dano 
importa em risco de não compensar o lesado, o que constitui ofensa ao princípio 
da restituição integral, base fundamental da responsabilidade civil e, depois, por 
traduzir uma interpretação ultrapassada, conforme informa CLÁUDIA LIMA 
MARQUES [Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, 1999, p. 447]. 

A questão, antes polêmica, foi solucionada pela jurisprudência 
do STJ, para a qual contribuiu decisivamente o debate no julgamento do Resp. 
154.943-DF, DJU, de 28.8.2000, quando, por intervenção do Ministro CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO, se alterou a diretriz que adotava o Código 
Brasileiro de Aeronáutica [limitação], para que passasse a prevalecer a Lei 
8078/90, infensa a restrições ou cláusulas de tabelamento das indenizações 
devidas aos consumidores [artigos 6o, VI, 14, 27, 25 e 51, § 1o, II]. Cumpre 
mencionar a seguinte passagem do voto predominante [RSTJ 143/282]: 

"O que se verifica nessa resenha muito rápida é que o sistema 
nascido em 1929 não tem mais razão de ser. Cria, de fato, um privilégio 
injustificável, ainda mais considerando a pujança da indústria aeronáutica e a 
tecnologia avançada que as aeronaves possuem, sem considerar os instrumentos 
de apoio e acompanhamento terrestre. A limitação de responsabilidade teve sua 
razão de ser. Mas, já agora não me parece mais presente a razão histórica que a 
originou. Limitar a responsabilidade é uma medida de caráter excepcional, que 
pode ser compatível com um sistema de Direito Positivo que não tenha a 
reparação integral como seu eixo. Todavia, no Direito brasileiro, existe regra 
especial, posterior aos ditames da Convenção, que regula o transporte aéreo no 
segmento dos direitos do consumidor, agasalhando o sistema da indenização 
ampla, sem limitação. A regra limitativa é, a meu juízo, incompatível com o Direito 
interno brasileiro. E não existe mais fundamento técnico para justificar uma 
interpretação favorável ao sistema de limitação". 

Essa diretriz jurisprudencial está sendo reforçada, consoante 
se verifica do aresto da lavra do Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO [Resp. 
349.519 RO, DJU de 15.4.2002, in RSTJ 158/310]: "Em ação de reparação de 
danos por violação de bagagem não se aplica a indenização tarifada do CBA, mas 
o Código de Defesa do Consumidor". Há quem sustente que, em breve, esse 
modelo de jurisprudência [que fez predominar o CDC para transporte aéreo 
derivado de relação de consumo] estender-se-á para relações de vôo sem vínculo 
com relação de consumo, exatamente por compreender a reparação integral 
[FERNANDO NORONHA, A responsabilidade civil do transportador aéreo por 
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danos a pessoas, bagagens e cargas, in Revista de Direito do Consumidor, RT, 44, 
p. 183]. 

Acontece que a autora ficou satisfeita com a r. sentença, neste 
particular, pois o seu recurso adesivo desafia somente o valor fixado para 
contemporizar danos morais. Assim, impossível ao Tribunal alterar o critério 
jurídico da indenização, excluindo a limitação do dano, para não incidir em 
reformatio in pejus. Quanto a esse ponto e tendo em vista que o peso da mala não 
interfere no cálculo da indenização [o fato é importante para regular pagamento de 
avaria de carga], prestigia-se o que foi decidido [artigo 260 da Lei 7565/86]. 

Quanto ao cabimento da indenização por danos morais em 
virtude de extravio da mala do passageiro, é preciso escrever, diante da 
divergência manifestada pelo ilustre Juiz SIMÕES VERGUEIRO, que a questão 
passou a merecer tratamento uniforme da jurisprudência a partir do célebre julgado 
favorável do STF [RE 172.720-9 RJ, j . 6.2.1996, DJU 21.2.1997, citado na 
excelente obra de PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, que abona o 
enunciado - Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico, editora Juarez de 
Oliveira, 2003, p. 196], O colendo STJ aplica a diretriz inclusive no caso de extravio 
de mala em transporte rodoviário realizado por ônibus interestadual [Resp. 125.685 
RJ, DJU de 29.06.2000, Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in RT 785/178]. 

Não encontro diferença [no que se refere ao incômodo, 
desconforto, inconformismo pelo desrespeito ao direito de propriedade] no extravio 
da bagagem, quer isso ocorra na chegada ou no retorno da viagem, pois em uma 
ou outra situação o resultado psíquico apresenta o mesmo grau de nocividade. 
Assim, não obstante a viagem envolver o retorno de uma jovem [na época com 
vinte anos] que, como a maioria das pessoas dessa idade, vive desligada das 
preocupações materialistas, o fato é que não deve criar a ordem jurídica perfis 
diferentes entre os litigantes e, a partir de modelos nem sempre infalíveis, conferir 
tratamentos distintos para classes de sujeitos. A mulher solteira e universitária que 
retorna de viagem da Bahia, tal como uma adulta que regressa de uma tradicional 
turnê pelo velho continente, poderá sofrer abalo emocional com o desaparecimento 
de suas roupas e objetos pessoais. O extravio de bagagem sempre se estigmatiza 
como sinal de violação de propriedade, um desconforto que a simples substituição 
de peças [nem sempre possível, frise-se] não satisfaz completamente. 

Daí o cabimento da indenização que promete resgatar a 
estima do lesado, conferindo a ele expectativas razoáveis de consumo, com a 
indenização pecuniária. O quantum que se fixa para contemporizar a ofensa a 
direitos fundamentais da personalidade serve para tal propósito; no caso, por 
exemplo, a quantia fixada poderá permitir que a autora realize outra viagem, uma 
oportunidade potencialmente favorável de superação do trauma da bagagem 
extraviada. Mas, não é somente esse aspecto que conta para bem mensurar o 
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valor ajustado da indenização: é preciso encontrar uma expressão monetária 
compatível para sensibilizar as empresas de transporte aéreo quanto ao dever de 
zelar pela propriedade dos passageiros [não permitir o extravio, que no caso ficou 
sem explicação], de modo que somente uma quantia razoável [não insignificante] 
poderá atingir esse escopo. Portanto, a quantia de cinco mil reais representa um 
equilíbrio para essas duas proposições, o que anima manter o que se decidiu. 

Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos. 

Presidiu o julgamento o Juiz PAULO HATANAKA e dele 
participaram os Juizes SIMÕES DE VERGUEIRO (Revisor, vencido) e SAMPAIO 
PONTES. 

São Paulo, 02 de dezembro de 2.003. 
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