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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1001746-81.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 

LINHAS AÉREAS S/A, são apelados MARCOS FRANSCISCO RIBEIRO e DENISE 

APARECIDA SALERNO RIBEIRO.

ACORDAM, em 11ª 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 

GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018. 

GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 38.650

Apelação n.º 1001746-81.2017.8.26.0003

Comarca: São Paulo - 3ª Vara Cível

Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A 

Apelados: Marcos Franscisco Ribeiro e Denise Aparecida Salerno Ribeiro 

Interessado: Decolar.com Ltda

Juiz(a) de 1ª Inst.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Extravio definitivo de bagagem. 
Danos morais. Ocorrência. Compensação fixada em valor razoável e proporcional. 
Recurso não provido com majoração da verba honorária. 

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

procedente para condenar a corré Tam ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos 

morais, com correção monetária a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apela a ré (fls. 176/189) alegando que os autores não informaram o 

conteúdo das bagagens ao despachá-las, inexistindo qualquer comprovação de que as 

malas foram extraviadas. De resto, impugna a condenação por danos morais, por se 

tratar de mero dissabor, ou, subsidiariamente, postula a redução do montante fixado.

Recurso preparado (fls. 197/198), e respondido (fls. 201/208), pela 

manutenção da r. sentença.

É o relatório. 

A r. sentença aplicou bem o direito e merece ser mantida, data venia. 
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Segundo consta dos autos, os autores adquiriram passagens aéreas por 

meio da corré Decolar para embarque no dia  26.12.2016 no Aeroporto Internacional de 

Congonhas (São Paulo/SP), em voo da corré Tam com destino à Montevidéu (Uruguai), 

com escala no Rio de Janeiro. 

O retorno dos autores ocorreu no dia 08.01.2017, com embarque em 

Buenos Aires para São Paulo. Todavia, ao chegar no destino, sua bagagem foi 

extraviada, causando-lhe danos que precisam ser ressarcidos.

Ao contrário do que afirma a apelante, os autores comprovaram 

satisfatoriamente o extravio da mala por meio do relatório de irregularidade de 

propriedade (fls. 18) e dos e-mails trocados pelas partes às fls. 19/29, tanto que a 

companhia aérea ofereceu uma indenização de R$ 2.394,00 por não ter encontrado a 

bagagem (fls. 31/32).

Restou incontroverso o extravio da bagagem, portanto, é inafastável a 

responsabilidade da ré, pois, não tendo entregado a bagagem ao fim da viagem, é certo 

que causou o dano, cujo ressarcimento agora tem de suportar.

O contrato de transporte traz ínsita a cláusula de incolumidade, porquanto 

ao transportador se impõe uma obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro 

e suas bagagens ao destino a salvo e incólumes. Nesse sentido, o caput do artigo 734 do 

Código Civil é por demais claro:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas 
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula 
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.”

 Assim, segundo leciona CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY: “(...) 

assentado que a responsabilidade do transportador, uma vez inalcançado o resultado pelo qual 
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se obrigou, prescinde da verificação de sua culpa, bastando a demonstração do nexo de 

causalidade entre o prejuízo sofrido e a atividade de transporte...” (Código Civil Comentado. 

Coord. p/ Min. Cezar Peluso. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 754).

A ocorrência dos danos morais é inegável. A respeito da matéria o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: 

“Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de 
bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores.” 

(STJ - AgRg no Ag 442.487-RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, J. 25/09/2006, DJ de 09.10.2006, p. 284)

E o valor fixado (R$ 12.000,00 para os dois autores) atendeu os critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos semelhantes, portanto não 

justificando majoração nem redução.

Conforme pacificado na 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).

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, 

não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária 

destinada ao patrono da parte vencedora. 

De acordo com o § 11, do artigo 85 do CPC/15: “O tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho 

adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 

2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos 

ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 
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3º para a fase de conhecimento”. 

Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários em 15% 

sobre o valor da condenação, majoro tal arbitramento para 17%, nos termos da 

legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a 

solução da demanda. 

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao 

recurso com majoração da verba honorária (CPC/15, art. 85, §11). 

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator
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