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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1030515-29.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante/apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é apelada/apelante THAÍSA 
CAROLINA GOMES.

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 da ré e negaram provimento ao recurso adesivo da autora.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, 4 de abril de 2018.

J. B. Franco de Godoi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 42399
APEL.Nº: 1030515-29.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSE DO RIO PRETO
APTE/APDA: LATAM  LINHAS AEREAS S/A 
APDA/APTE: THAÍSA CAROLINA GOMES

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte aéreo  Danos 
materiais - Extravio de bagagem  Relação de consumo  
Inexistência de prova de que a ré 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 da ré 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 
6363631  Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618 - 
Recurso da ré 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 da ré nesta 
parte improvido e recurso adesivo da autora improvido.”  

1) Insurge-se a ré contra r. sentença 
que julgou procedente em parte ação de indenização 
por danos materiais e morais que lhe moveu a 
apelada, alegando em síntese a autora não efetuou a 
declaração prévia dos seus bens, nos termos 
determinados pelo art. 743 do Código Civil; deve ser 
observado o art. 260 do Código Brasileiro da 
Aeronáutica;  não há prova do dano, pois a apelada 
não comprovou que os bens descritos estavam na 
bagagem; os danos materiais não podem ser 
presumidos, ou seja, têm que ser provados. Aduz 
ainda que é indevida a indenização por danos morais; 
o alegado extravio ocorreu no trecho de retorno 
quando a passageira chegava em sua residência, não 
ficando em momento algum desamparada e não sofrendo 
qualquer prejuízo; se mantida condenação, o valor da 
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indenização fixado na r. sentença deverá ser 
reduzido. 

Efetuou-se o preparo.

A autora apelou adesivamente alegando, 
em síntese, que: o valor da indenização por danos 
morais deve ser majorado.

É o breve relatório.

2) Merece acolhimento em parte o 
recurso da ré, não o merecendo o recurso adesivo da 
autora.

Trata-se de ação de indenização por 
danos morais e materiais decorrentes de extravio de 
bagagem ocorrido na viagem de férias da autora com 
destino a San Andres, Colômbia.

Inicialmente deve ser afastada a 
alegação da ré de que houve a restituição da bagagem 
da autora, pois não há qualquer prova nesse sentido.

Verifica-se, ademais, que não existe 
nos autos prova de que a ré exigiu da autora 
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 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1030515-29.2017.8.26.0576 -Voto nº 42399 4

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 
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 a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES).   

Quanto ao dano moral, evidentes os 
transtornos por quais passou a autora.

A autora chegou no seu destino de 
férias sem a sua bagagem, precisou efetuar compras 
para ter o que vestir, além de acessórios de higiene 
pessoal.  

Portanto, foi a autora privada de seus 
pertences sendo 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 - 
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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 - 
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 (Emb. Infr. 
811.566-6/01  4ª Câmara do extinto 1º TAC  j. 
07.11.01).

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

Assim, o recurso da ré deve ser 
parcialmente provido tão-somente para limitar a 
indenização por danos materiais em 1.000 DES, 
observando-se que esse limite somente incidirá se o 
patamar no seu valor nominal, na data do pagamento, 
for menor que o valor atualizado fixado na r. 
sentença.

Ante o exposto, dá-se provimento em 
parte ao recurso da ré e nega-se provimento ao 
recurso adesivo da autora. 

J.B. FRANCO DE GODOI

Relator
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