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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1023951-41.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é apelada/apelante ADRIANA VILARINHO DIAS.

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 aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.

São Paulo, 14 de março de 2018.

Sérgio Shimura
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n° 20538

APELAÇÃO Nº: 1023951-41.2016.8.26.0003

COMARCA: SÃO PAULO (16ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL)

RECORRENTE(S): LATAM AIRLINES GROUP S.A. e ADRIANA 

VILARINHO DIAS

RECORRIDO(S): OS MESMOS

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL 

- TRANSPORTE AÉREO - ATRASO NO TRANSPORTE  

CONGRESSO MÉDICO - Autora que comprou passagem com 

destino à Viena/Áustria, com previsão de chegada às 18h40min, 

no dia 27/09/2016. Todavia, diante do atraso no voo, chegou 

somente às 12h30min, do dia 28/09/2016, com mais de 17 horas 

após o horário previsto, perdendo o primeiro dia do congresso 

médico - Falha na prestação do serviço - Fato que decorre do risco 

da atividade da empresa transportadora  Inocorrência de culpa 

exclusiva do consumidor - Dano moral presumido - Dano moral 

presumido configurado - Valor majorado para R$ 15.000,00 - 

Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 

362-STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 219, CPC/1973, 

art. 240, CPC/2015 e art. 405, CC) - Danos materiais decorrentes 

do atraso que foram devidamente comprovados e que devem ser 

ressarcidos - RECURSO DA AUTORA PROVIDO NESTE 

TÓPICO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTE 

TÓPICO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM - O extravio de bagagem durante praticamente toda 

viagem internacional constitui fato que vai além de mero 

aborrecimento, causando ao passageiro sérios transtornos e 
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aflição, de forma a configurar abalo moral suscetível de reparação, 

especialmente pelo fato de a autora viajar para participar de 

congresso médico - Considerando a presunção de culpa do 

transportador, a empresa aérea deve indenizar o passageiro, nos 

termos dos arts. 17 e 21, alínea 2, da Convenção de Montreal, que 

modernizou e refundiu a Convenção de Varsóvia, promulgada pelo 

Decreto 5.910 de 27.09.2006 - Incidência da Convenção de 

Montreal, que prevê indenização tarifada, de modo que seu valor 

será o correspondente a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque) 

vigentes à época da publicação deste acórdão - RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NESTE TÓPICO. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO NESTE 

TÓPICO.

Trata-se de ação proposta por ADRIANA 

VILARINHO DIAS contra LATAM AIRLINES GROUP S.A., objetivando a 

condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e 

morais causados em virtude do atraso do voo e extravio temporário de 

bagagem.

 

Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório 

se adota, condenando a ré a indenizar a parte autora pelos danos daí 

suportados pela mesma, de ordem moral no montante de R$ 4.000,00, com 

correção monetária a contar da data da sentença (Súmula nº 362 do CSTJ) 

e juros de mora de 1% a partir da citação, o que faço c.c. os arts. 6º, incisos 

VI, 14, 39, inciso V e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como no pagamento de indenização pelos danos 

materiais descritos na inicial (R$ 16.045,51), com correção monetária a 

contar do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação;  

pela sucumbência, a ré foi condenada na verba honorária de 10% sobre o 
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valor da condenação (fls. 190/198).

Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando, em 

resumo, que a bagagem extraviada foi restituída, não tendo havido qualquer 

dissabor; que o atraso no voo decorreu de manutenção da aeronave, fato 

que caracteriza fortuito externo.  Subsidiariamente, pede a redução do valor 

da indenização pelos danos morais (fls. 200/222).

A autora também apela, argumentando, em 

síntese, que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 

25.000,00, considerando ao atraso do voo e o extravio da bagagem (fls. 

227/240).

Recursos devidamente processados e respondidos 

(fls. 244/251 e 252/269). 

Regularmente intimados, não houve oposição ao 

rito de julgamento preconizado pela Resolução nº 549/2011 do Colendo 

Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (fls. 278).

É o relatório. 

Do que consta dos autos, a autora celebrou 

contrato de prestação de serviços de transporte aéreo com a ré, tendo 

adquirido passagens aéreas, com saída de São Paulo/SP em 26/09/2016, 

às 10h55min, e destino à cidade de Viena/Áustria, com chegada às 

18h40min, no dia 27/09/2016, tendo conexão em Madri/Espanha, para 

participar de congresso médico nos dias 28/09/2016 a 02/10/2016. 
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Também contratou o retorno de Viena/Áustria, com 

voo no dia 03/10/2016, às 15h40min e chegada em São Paulo/SP em 

04/10/2016, às 06hs., com conexão em Londres.

Contudo, na ida, ao embarcar em São Paulo, em 

virtude de “falhas técnicas” houve um atraso de duas horas no embarque, 

ocasionando a perda da conexão em Madri. Desse modo, conseguiu 

embarcar apenas no dia seguinte, vindo a perder 1 dia do congresso 

médico, tendo, ainda, de arcar com o custo da hospedagem (EUR 302,50) e 

da compra de nova passagem (EUR 692,68). 

Chegou a Viena/Áustria, às 12h30min, no dia 

28/09/2016, quando verificou que sua bagagem foi extraviada. Diante disso, 

teve de adquirir roupas e itens de necessidade básica, tendo gasto o valor 

total de 3.248,13 euros.

No retorno, sua mala foi encontrada, e, por tal 

razão, pagou pelo excesso de bagagem o valor de EUR 70,00. 

Assim, em razão da falha na prestação do serviço, 

propôs a presente demanda almejando receber indenização pelos danos 

materiais e morais sofridos (fls. 1/22 e 34/67).

1. Danos pelo extravio de bagagem. Inicialmente, 

cabe observar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso 

extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, veio a firmar a 

seguinte tese:   “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio 

de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia.  

Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o 
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limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais 

acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações 

por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos 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". 6. Caso concreto. Acórdão 

que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao 

limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações 

efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida 

reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, 

limitando-o ao patamar  estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso 

a que se dá provimento” (RE 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR 

MENDES, j. 25/05/2017).

Por tal decisão, ficou decidido que o limite 

indenizatório estabelecido nas Convenções e demais acordos internacionais 

é aplicável aos casos em que se postula indenização por dano em razão do 

extravio de bagagem.

Na hipótese em debate, o extravio de bagagem 

durante praticamente toda viagem internacional constitui fato que vai além 

de mero aborrecimento, causando ao passageiro sérios transtornos de 

forma a configurar abalo moral suscetível de reparação, especialmente em 

se considerando que viajou para participar de congresso médico.

Em relação ao prazo de devolução da bagagem, a 

ré, ao contestar a demanda, traz uma versão totalmente divorciada dos 
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fatos, ao afirmar: “A Autora aduz que, ao desembarcar em João Pessoa, ao 

final da viagem, constatou que sua bagagem não estava na esteira de 

entrega. Todavia, a empresa Ré sempre se demonstrou solícita perante as 

requisições feitas pela parte Autora, de forma que a bagagem foi 

devidamente entregue à Autora.  Além do mais, conforme salienta o 

supracitado §2º do art. 35 da Portaria 676/GC-5 da ANAC, de 13 de 

novembro de 2000, o prazo máximo para a entrega da bagagem em casos 

de extravio é de 30 (trinta) dias, o que foi plenamente respeitado pela 

empresa Ré, vez que esta devolveu a bagagem à parte Autora.” (fls. 150) 

(g/n). 

Tal versão da ré nada tem a ver com os fatos 

narrados na petição inicial!!

De conseguinte, observada a presunção tanto da 

veracidade dos fatos afirmados na inicial, como da culpa do transportador 

(arts. 17 e 21, alínea 2, da Convenção de Montreal, que modernizou e 

refundiu a Convenção de Varsóvia, promulgada pelo Decreto 5.910 de 

27.09.2006), a empresa aérea deve indenizar o passageiro, consideradas 

as disposições referentes à sua responsabilidade civil e aos limites de 

indenização por danos causados, reguladas pela referida Convenção, que 

assim prevê: 

“Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos 

ao Atraso da Bagagem e da Carga (...) 2. 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 
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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”. 

Incide, pois, a indenização tarifada da Convenção 

de Montreal, de modo que seu valor será o correspondente a 1.000 DES 

(Direitos Especiais de Saque) vigentes à época da publicação deste 

acórdão.

2. Danos morais decorrentes do atraso no voo. 

Em relação ao dano moral, cumpre ressaltar que a relação estabelecida 

entre as partes é tipicamente de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas 

as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial seu art. 83 

que preceitua: "Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este 

Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar 

sua adequada e efetiva tutela".

Logo, sobre a responsabilidade ser objetiva (art. 14, 

CDC), os consumidores têm ampla possibilidade de defesa dos seus 

direitos, havendo previsão expressa para a facilitação de tal garantia em 

Juízo, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor).  

Na espécie, não há falar em caso fortuito ou força 

maior, uma vez que a ré deve indenizar a autora pelos danos decorrentes 

da má prestação do serviço demonstrada nos autos.

No caso dos autos, a autora contratou passagem 
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com destino à Viena/Áustria e chegada às 18h40min, no dia 27/09/2016, 

todavia, diante do atraso no voo, chegou em Viena/Áustria, apenas às 

12h30min, no dia 28/09/2016, ou seja, chegou ao destino com mais de 17 

horas após o horário contratado, perdendo o primeiro dia do congresso 

médico, que ocorreu de 28/09/2016 a 02/10/2016 (fls. 34/36).

Todos esses fatos lhe causaram angústias e 

desconfortos, tendo em vista o tempo passado dentro do aeroporto sem 

qualquer suporte pela ré, além dos seus desdobramentos, gerando 

exaustão física e psicológica, encerrando causa suficiente à reparação 

pelos danos morais.

Como se percebe, verifica-se a responsabilidade 

objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que, pela 

“Teoria do Risco Profissional”, deve a ré responder pelos maus serviços 

prestados, independentemente de dolo ou de culpa.

Neste sentido, já decidiu o c. STJ: “A ocorrência de 

problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso 

fortuito ou de força maior - Em voo internacional, se não foram tomadas 

todas as medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-

se a obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo 

atraso de voo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, 

desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se 

exigindo prova de tais fatores.” (AgRg no Agravo de instrumento nº 442.487-

RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 25/09/2006) (grifei). 

Nesse passo, é certo que o dano extrapatrimonial 

tem previsão constitucional (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição 
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Federal), ostentando caráter dúplice, devendo se considerado tanto o 

aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, 

desestimulando-o à prática de atos semelhantes.

E para apurar o quantum indenizatório, há que se 

levar em conta fatores como a gravidade da lesão e a repercussão do fato. 

Além disso, o valor não pode ser tão elevado a ponto de causar o 

enriquecimento da vítima. 

Feitas essas considerações, e levando-se em 

conta os princípios da proporcionalidade e da moderação, é razoável a 

majoração da indenização para R$ 15.000,00, uma vez que o valor fixado - 

de R$ 4.000,00 - se mostra abaixo do devido. Esse valor deve ser corrigido 

desde a publicação do presente Acórdão (Súmula 362-STJ), com juros de 

mora a partir da citação (art. 219, CPC/1973, art. 240, CPC/2015 e art. 405, 

CC).

3. Dano material decorrente do atraso no voo. 

No caso em apreço, é inequívoco o dever da ré na reparação pelos danos 

materiais decorrentes do atraso no voo. Pelos prejuízos, a autora deve ser 

ressarcida pelo custo da hospedagem (EUR 302,50) e da compra de nova 

passagem (EUR 692,68), como demonstram os documentos de fls. 38/39 e 

39/40. 

Nesse ponto, a ré não trouxe qualquer elemento de 

contraprova capaz de afastar a pretensão da autora.

O pagamento deve ser efetivado por meio da 

conversão da moeda pelo câmbio da data do ajuizamento da ação, 
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momento que serve, inclusive, como parâmetro na fixação das custas e 

despesas processuais.   Após a propositura da ação, o valor - em real - 

deverá ser corrigido monetariamente, com juros de mora de 1% ao mês, 

contados da citação.

Registre-se que a própria autora, ciente da 

necessidade de se atribuir valor à causa, procedeu à conversão da moeda 

estrangeira na data do ajuizamento da demanda, a fim de se lhe permitir 

recolher as custas judiciais (fls. 21/22).

Na lição de ARAKEN DE ASSIS, “Eliminada a 

exigência de delibação, a propositura da demanda executória, no foro 

competente, se vincula apenas à tradução do título (art. 517) e à conversão 

da moeda estrangeira em moeda nacional, ao câmbio oficial do dia do 

ajuizamento, o que não afeta a liquidez” (“Manual da Execução”, 12ª edição, 

RT, p. 199, n. 28.9). Mesmo sentido: REsp. 4.819-RJ, rel. Min. Waldemar 

Zveiter, j. 30.10.1990.

Registre-se que fica mantida a sucumbência nos 

termos da r. sentença.

Em conclusão, dá-se provimento aos recursos das 

partes, no sentido de condenar a ré a pagar indenização: 

1. por danos em razão do extravio da bagagem, no equivalente a 1.000 

DES (Direitos Especiais de Saque) vigentes à época da publicação deste 

acórdão, com juros a partir da citação;

2. por danos morais decorrentes do atraso no voo, no montante de R$ 
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15.000,00, corrigidos a partir da publicação do acórdão, com juros 

moratórios contados da citação;

3. por dano material decorrente do atraso no voo, no equivalente a 995,18 

euros, devendo este montante ser convertido para a moeda nacional (real), 

em dezembro de 2016, após o que deverá sofrer correção monetária a 

partir do acórdão, com juros a partir da citação.

Do exposto, pelo meu voto, dou provimento 

parcial a ambos os recursos. 

SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator


