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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1010094-88.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, são apelados SILENE DE 
PAULA ABREU e JOSÉ ROBERTO HOTTS DE OLIVEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19ª 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 RICARDO PESSOA DE 
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.

São Paulo, 5 de abril de 2018.

Mario de Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 28.953
APEL.Nº: 1010094-88.2017.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO PAULO (12ª VC FORO CENTRAL)
APTE.  : TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A. TAP
APDO.  : SILENE DE PAULA ABREU e JOSÉ ROBERO HOTTS DE OLIVEIRA

RESPONSABILIDADE CIVIL  INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO  
Voo internacional  Extravio de bagagem  Violação e 
danificação das malas - Comprovação de assistência deficiente 
prestada pela companhia aérea  Prestação de serviço 
inadequada -  Responsabilidade da requerida  Danos 
materiais devidos  Limitação pela Convenção de Montreal  
Valor limitado a 1.000 Direitos Especiais de Saques (DES), a 
serem convertidos na data do pagamento  Indenização por 
danos devida  Abalo que se mostra suficiente para gerar o 
direito à indenização pretendida  Manutenção do montante 
indenizatório  Recurso parcialmente provido.

A r. sentença de fls. 77/83, cujo relatório se adota,  julgou 

procedente ação de indenização em razão de falha na prestação de serviços em contrato de 

transporte aéreo celebrado com a empresa TAP TRANSPORTES AÉREOS 

PORTUGUESES S/A., para condenar a Requerida ao pagamento do valor correspondente 

aos prejuízos materiais descritos na inicial, corrigido desde a propositura da ação e 

acrescido de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento da importância 

de R$ 7.000,00 para cada Autor, com correção monetária a contar da decisão e juros de 

mora da citação. A Ré foi condenada ainda ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação.

Apela a Ré (fl. 86) alegando, em resumo, que não foram 

configurados os danos materiais e morais propalados, destacando, ainda, que o montante 

indenizatório mostra-se exagerado. Aduz que o transporte de bagagens é feito por 

empregados contratados pelo aeroporto, sem qualquer ingerência da companhia aérea. 

Sustenta que os danos materiais descritos são exorbitantes, salientando que os passageiros 

são comunicados que os itens valiosos, como os narrados pelos Autores, não devem ser 

despachados, mas levados como bagagem de mão. Afirma que os passageiros, ao 
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despachar tais itens, devem declarar os valores dos objetos contidos na bagagem e que os 

Apelados não observaram as recomendações da companhia aérea e da ANAC. Ressalta que 

não restaram demonstrados constrangimento ou humilhação e que o valor da indenização 

danos morais é elevado, considerando que os itens declarados como furtados deveriam 

estar na bagagem de mão. Pugna pela inversão do julgado ou, em caso de manutenção da 

decisão, pela redução do montante indenizatório.

Recurso preparado (fls. 98/100).

Contrarrazões às fls. 104/109.

É o relatório.

Pretendem os autores o recebimento de indenização pelos danos 

materiais e morais que alegam ter sofrido em razão de falha na prestação dos serviços de 

transporte aéreo.

Narram na inicial que contrataram transporte aéreo pela companhia 

TAP, com saída da cidade de Barcelona (Espanha) com destino a São Paulo e escala em 

Portugal. Ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, verificaram que 

suas bagagens haviam sido extraviadas.

Sustentam os Requerentes que após uma semana as bagagens foram 

devolvidas, no entanto, as malas encontravam-se violadas e danificadas. Além disso, 

notaram a falta de alguns pertences, tais como bebidas, celulares, tênis, perfumes, relógios 

e o terno que o Autor usaria na cerimônia de seu casamento, que se realizaria no Brasil.

Em razão dos fatos narrados, pretendem receber indenização pelos 

prejuízos materiais e morais sofridos.

A ação foi julgada procedente, nos termos acima consignados, dando 

ensejo à interposição do presente recurso.

O extravio das malas dos Autores é fato incontroverso, reconhecido 

pela Requerida, que não impugnou tal assertiva.

Ressalta a companhia aérea que “o manuseio da bagagem da parte 

autora é feito pelas autoridades aeroportuárias, sendo que a Ré não teria qualquer 

responsabilidade pelo episódio ocorrido”. 

Por essa razão, entende que não deve ser condenada ao pagamento 

da indenização pretendida, em virtude da excludente de responsabilidade por fato exclusivo 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1010094-88.2017.8.26.0100 -Voto nº 4

de terceiro. 

Consigne-se, entretanto, que a companhia aérea, na qualidade de 

transportadora, assume a obrigação de transportar os passageiros incólumes, bem como sua 

bagagem ao seu destino em perfeito estado. Essa responsabilidade se inicia no momento 

em que recebe o passageiro ou a bagagem. 

O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo 

necessário que se faça nos termos avençados.

Desta feita, o extravio de bagagem evidencia o descumprimento 

contratual pela Ré, exsurgindo sua responsabilidade objetiva.

Na hipótese, a Requerida não produziu qualquer prova apta a 

infirmar as alegações dos Autores, quanto ao propalado extravio de bagagens e a violação 

das mesmas.

Assim, havendo prova do contrato de transporte e do extravio, os 

Requerentes fazem jus ao pagamento de indenização pela falha na prestação dos serviços.

No tocante aos danos materiais, o valor da pretensão deduzida foi de 

R$ 19.358,60, representada pelos bens descritos na inicial, a saber: terno completo para 

casamento, 4 pares de tênis da marca Nike, 4 aparelhos celulares das marcas Samsung 

Galxy e Sony Xperia, 2 relógios de marca Casio, além de garrafas de bebidas e vários 

perfumes 

Relevante destacar, primeiramente, que a hipótese trata de contrato 

de transporte aéreo internacional.

Nesse passo, segundo entendimento recente do Supremo Tribunal 

Federal, nos conflitos que envolvem extravio de bagagem ligado à relação de consumo em 

transporte aéreo internacional de passageiros, devem ser aplicadas as disposições 

estabelecidas nas convenções internacionais que tratam do assunto.

O E. Tribunal, no julgamento do RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, 

com repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e 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”.

Assim sendo, no que tange aos danos materiais, a indenização 

deverá ser fixada de acordo com o estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais 
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convenções internacionais.

Nesse sentido a jurisprudência que ora se colaciona:

“RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO DANO 
MATERIAL EXTRAVIO DE BAGAGEM APLICAÇÃO DA 
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, CONFORME ORIENTAÇÃO 
VINCULANTE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL INDENIZAÇÃO DENTRO DO LIMITE IMPOSTO  
MANUTENÇÃO” (Ap. 1040224-53.2016.8.26.0114, Rel. Des. 
Lucila Toledo, j. 30/1/2018).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Por força do 
deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, 
sob a sistemática da repercussão geral, de rigor, a aplicação das 
Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de 
unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em 
relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações objetivando 
indenização por danos materiais e/ou morais em transporte aéreo 
internacional, dentre as quais se enquadra a presente ação promovida 
por passageiros, por transporte aéreo internacional, realizado na 
vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 
28.05.1999” (Ap. 1000725-55.2017.8.26.0008, Rel. Des. Rebello 
Pinho, j. 11/12/2017).

TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 
636331 E ARE 766618. INDENIZAÇÃO TARIFADA. PRESCRIÇÃO. 
DIREITO DE REGRESSO. 1. Em se tratando de voo internacional, a 
indenização por dano material devida em razão de extravio de 
bagagem segue as orientações das Convenções de Varsóvia e de 
Montreal, conforme preconizado em decisão com repercussão geral 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal....” (Ap. 
1049908-10.2017.8.26.0100, Rel. Des. Melo Colombi, j. 7/12/2017).

Com relação ao valor da indenização por danos materiais, em 

observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o Decreto nº 

5.910, de 27 de setembro de 2006, que promulgou a Convenção para a Unificação de 

Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 

de maio de 1999.

O item 2, do artigo 17, do mencionado Decreto, dispõe que: “ O 

transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da 

bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da 

aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a 
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custódia do transportador. Não obstante, o transportador não será responsável na medida 

em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso 

da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o 

dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos”.

No que diz respeito ao valor da indenização, o item 2, do artigo 22, 

estabelece que:  “ No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso 

de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por 

passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem 

registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha 

pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a 

pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é 

superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.

Na hipótese, não se verifica que os passageiros tenham firmado 

declaração do valor transportado em sua bagagem.

Consigne-se que embora os Autores não tenham efetuado declaração 

dos bens incluídos nas bagagens, os itens relacionados são compatíveis com o tipo e 

propósito da viagem (casamento), além da duração. 

Importante destacar que no tocante aos aparelhos celulares, é notório 

que objetos desta espécie não devem ser incluídos nas bagagens despachadas, consoante 

costumeiramente informado pelas empresas aéreas. 

Assim sendo, a indenização fica limitada a 1.000 Direitos Especiais 

de Saque, por passageiro, a serem convertidos na data do efetivo pagamento e acrescidos 

de juros de mora a partir da citação.

No tocante ao dano moral, o pleito da Requerida não comporta 

provimento. 

Com efeito, foi comprovada a prestação de serviço defeituoso pela 

ré, com a provocação de evento danoso causador de lesão ao consumidor.

Dessa forma, imperiosa a indenização pelos danos morais 

decorrentes das contrariedades suportadas pelos Autores.

O dano moral decorre da aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo sequer a prova de tais fatos.

Importante destacar que os Requerentes vieram ao Brasil para 

celebrar a cerimônia de seu casamento, no entanto, depararam-se com os aborrecimentos 
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decorrentes do extravio de sua bagagem.

As malas foram entregues vários dias após a chegada dos Autores, 

violadas e danificadas. 

Pelo que foi relatado, alguns pertencentes foram furtados, em 

especial o terno do noivo.

Relevante destacar que os fatos alegados pelos Requerentes, 

quanto aos transtornos sofridos, foram impugnados de maneira genérica pela empresa ré. 

Induvidoso que os danos morais acham-se caracterizados pelo 

extravio da bagagem, em razão dos transtornos daí advindos. 

Com efeito, os fatos narrados produziram abalos de ordem moral, 

pois, os autores viram-se despojados de suas malas e ainda necessitaram diligenciar junto 

à companhia para tentar localizá-la.

Esses aborrecimentos não são corriqueiros, tampouco constituem 

mero dissabor.

Não há como negar que o fato de os Autores terem sido alijados de 

seus pertences pessoais, ainda que temporariamente, ocupando o tempo e atenção com 

providências para tentar reaver a bagagem, acarreta prejuízos de ordem moral que devem 

ser indenizados.

Os danos morais decorrem dos transtornos e contrariedades 

suportadas pelos Autores, às vésperas do casamento, em razão dos transtornos e 

aborrecimentos a que foram submetidos.

Resta analisar o montante indenizatório fixado (R$ 7.000,00 para 

cada autor). 

Entende a Requerida que tal importância é exagerada. Os Autores 

não se insurgiram quanto ao valor arbitrado. 

A compensação dos danos morais, como é sabido, deve ser arbitrada 

em valor que, norteado em critério de prudência e razoabilidade, tenha em linha de conta 

sua natureza penal e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por 

meio da diminuição de seu patrimônio, e esta, para que a reparação pecuniária traga uma 

satisfação mitigadora do dano havido.

A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o 
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causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de 

promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.

No caso em apreço a conduta ilícita da Ré provocou perturbação aos 

Autores.

Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos 

ocasionados e a condição financeira da vítima e do ofensor, a importância fixada pela 

MMa. Juíza “a quo” (R$ 7.000,00 para cada Autor) deve ser mantida.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para limitar a 

indenização por danos materiais a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), convertidos na 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

Em razão de a Ré ter decaído de maior parte do pedido, fica mantida 

a distribuição da sucumbência, majorados os honorários advocatícios em 15% do valor 

total da condenação, considerando, para tanto, o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

MARIO DE OLIVEIRA

Relator
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