
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000210054

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1015613-44.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS 
AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelada CHIANG KELLY DA SILVA CUNHA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª 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 Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 26 de março de 2018.

J. B. Franco de Godoi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 42326
APEL.Nº: 1015613-44.2017.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 
APTE.  : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APDA.  : CHIANG KELLY DA SILVA CUNHA 

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte aéreo  Danos 
materiais - Extravio de bagagem  Relação de consumo  
Inexistência de prova de que a ré-apelante exigiu da apelada a 
relação discriminada do que seria transportado  Hipótese em 
que a companhia aérea só poderia se eximir de indenizar se 
houvesse recusa da passageira em declarar os bens -  Recurso 
nesta parte improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte aéreo  Danos 
materiais  Extravio de bagagem  Valor da indenização  
Aplicação do limite da responsabilidade da companhia aérea 
fixado no art. 22, 2, da Convenção e Montreal em 1.000 Direitos 
Especiais de Saque (DES)  Julgamento vinculante do RE 
636331  Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618 - 
Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte aéreo  Extravio de 
bagagem  Danos morais  Hipótese em que a autora foi privada 
de seus pertences  Transtornos que ultrapassaram o mero 
aborrecimento  Valor fixado na r.sentença em R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) que deve ser mantido  Recurso nesta parte 
improvido.”  

1) Insurge-se a apelante contra 
sentença que julgou procedente ação de indenização 
por danos materiais e morais que lhe moveu a 
apelada, alegando em síntese que deve ser observado 
o julgamento do RE 636331, de repercussão geral que 
que determina a prevalência das normas e tratados 
internacionais limitadores da responsabilidade das 
transportadoras sobre o Código de Defesa do 
Consumidor; devem também ser observadas as normas 
que regulam o transporte aéreo; a matéria é de 
Direito Público devidamente regulamentada por 
legislação própria. Aduz ainda que: a apelada 
deveria ter efetuado a declaração prévia dos valores 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1015613-44.2017.8.26.0003 -Voto nº 42326 – São Paulo 3

contidos na bagagem, ou seja, no momento do 
embarque; não há prova do valor do prejuízo indicado 
pela apelada; de acordo com o art. 260 do Código 
Brasileiro de Aeronáutica, eventual indenização 
deverá corresponder a 3 OTN'S por quilo de bagagem; 
alguns produtos relacionados pela apelada não 
poderiam ser despachados;  que se mantida a 
r.sentença, deverá ser excluídas do valor total da 
condenação; não há prova dos danos materiais; o 
comprovante da compra de remédios está ilegível. 
Aduz ainda que não houve dano moral, mas mero 
dissabor; a jurisprudência é uníssona no sentido da 
ausência de dano moral em caso de extravio de 
bagagem; se mantida a condenação, o valor da 
indenização arbitrado deve ser reduzido e os juros 
de mora e correção monetária deverão incidir desde a 
data da r.sentença.  

Efetuou-se o preparo.

A apelada apresentou contrarrazões, 
afirmando que as regras na ANAC não excluem o Código 
de Defesa do Consumidor no transporte de 
passageiros, o qual também prevalece sobre o Código 
Brasileiro de Aeronáutica por ser posterior; a 
Convenção de Montreal também não se aplica ao caso; 
os danos materiais foram devidamente demonstrados e 
especificados às fls. 31/40; o gasto com 
medicamentos não teria sido necessário se a 
companhia aérea tivesse prestado o serviço de 
maneira adequada; foi totalmente despojada dos bens 
contidos na bagagem extraviada, cujos valores 
somados totalizam R$ 4.200,00; a declaração não é 
uma opção do passageiro. Aduz ainda que: os danos 
morais ultrapassam o mero aborrecimento e são 
decorrentes da falha na prestação de serviços; o 
valor fixado deve ser mantido; a correção monetária 
deve incidir a partir do ato ilícito e os juros de 
mora a partir do evento danoso; a apelante deverá 
arcar com a verba honorária.

É o breve relatório.

2) Merece acolhimento em parte o 
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recurso.

Trata-se de ação de indenização 
proposta pela apelada objetivando o recebimento de 
indenização por danos materiais e morais decorrentes 
de extravio de bagagem.

Relatou que, em julho de 2 017, viajou 
de Natal para Fortaleza com sua filha menor (fls. 
25), sendo que, após o voo de volta, sua bagagem foi 
extraviada (fls. 25).

Por tal motivo, preencheu o relatório 
de irregularidade com bagagem (fls. 31).

Tal extravio restou incontroverso nos 
autos.

Verifica-se que não existe prova de 
que a apelante exigiu da apelada declaração do valor 
de bagagem, conforme estabelece o art. 734, 
parágrafo único, do Código Civil. 

Portanto, a companhia aérea somente 
poderia se eximir da responsabilidade de indenizar 
se comprovasse a recusa da passageira em declarar os 
bens.

Desta forma, assumiu o risco de 
transportar bagagem sem ter conhecimento do seu 
conteúdo.

Neste sentido:

“Transporte aéreo  Extravio 
de bagagem  Deficiência no cumprimento do 
contrato de transporte  Responsabilidade 
objetiva configurada(artigo 14 CDC)  Dano 
material  Itens extraviados  Ausência de 
declaração do valor da bagagem, nos termos 
do parágrafo único do art. 734 do Código 
Civil  Dever da requerida de zelar pela 
segurança das bagagens transportadas  
Inversão do ônus probatório quanto à 
existência dos bens extraviados  
Ressarcimento devido.” (Apel. nº 1001549 
-82.2014.8.26.0278  Rel. Des. HENRIQUE 
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RODRIGUERO CLAVISIO  18ª Câmara de 
Direito Privado  j. 21/08/2 017)      

Em relação ao valor da indenização por 
danos materiais, o recurso deve ser acolhido, pois 
se aplica o limite estabelecido no art. 22, 2, da 
Convenção de Montreal, conforme decidido pelo E.STJ 
no julgamento vinculante do RE 636331  Tema 210 de 
Repercussão Geral e ARE 766618: 

 “Nos termos do art. 178 da 
Constituição da República, as normas e os 
tratados internacionais limitadores da 
responsabilidade das transportadoras 
aéreas de passageiros, especialmente as 
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 
prevalência em relação ao Código de 
Defesa do Consumidor.”

E, o art. 22, 2, da Convenção de 
Montreal limita a responsabilidade da companhia 
aérea, em caso de extravio de bagagem, a 1.000 
Direitos Especiais de Saque (DES).   

Quanto ao dano moral, evidentes os 
transtornos por quais passou a apelada que foi 
privada de seus pertences, inclusive de medicamentos 
utilizados por sua filha.

Ora, impossível considerar tais fatos 
como mero aborrecimento!    

 Ademais, este Sodalício já consolidou 
entendimento no sentido de que o dano decorrente do 
extravio de bagagem caracteriza-se como “in re 
ipsa”, não carecendo de comprovação:

DANO MORAL e MATERIAL - 
Transporte aéreo - Extravio de bagagem - 
Indenização - Cabimento - Prejuízo 'in re 
ipsa'  (...)”(Apel. nº 1.105.529-3 - 24ª 
Câmara  Rel. Des. ANTONIO RIBEIRO  j. 
27.11.08)

“RESPONSABILIDADE CIVIL - 
Transporte aéreo  Extravio de bagagem - 
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Aplicação do CDC  (...) - Dano moral - 
Indenização - Cabimento - Desnecessidade de 
prova do prejuízo  Dano 'in re ipsa' - 
Valor adequado a amenizar o sofrimento da 
autora sem implicar no seu enriquecimento 
sem causa, bem como suficiente à reprimir 
novas condutas - Recurso da ré desprovido, 
provido o da autora.” (Apel. nº 7.107.298-7 
- 12ª Câmara  Rel. Des. RUI CASCALDI  j. 
29.04.09)

E, o valor da reparação dos danos deve 
ser suficiente para que se restabeleça o equilíbrio 
entre o que é dado e o que é dado em retribuição, na 
concepção aristotélica de Justiça.

Deve também se apresentar em 
consonância com os objetivos da indenização por 
danos morais que são: a reparação do sofrimento, do 
dano causado ao ofendido pela conduta indevida do 
ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não 
volte a incidir na mesma falta.

Portanto, a estimativa do dano moral 
deve ser tal a possibilitar a reparação mais 
completa, considerando a conduta do banco e a 
repercussão na esfera íntima do autor, sempre 
respeitando-se a proporcionalidade da situação 
econômica de ambas as partes.

Dessarte, em atenção aos parâmetros 
acima, o valor da indenização fixado na r. sentença 
em R$ 5 000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado 
ao fim a que se destina.

Em razão do resultado, deverá a 
apelante arcar com as custas, despesas processuais e 
honorários de advogado, nos termos fixados na 
r.sentença, tendo em vista que a autora sucumbiu em 
parte mínima, conforme o disposto no parágrafo único 
do art. 86  do Código de Processo Civil/2 015.          

Ante o exposto, dá-se provimento em 
parte ao recurso, nos termos do acórdão. 
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J.B. FRANCO DE GODOI

Relator
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