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Processo: 0182872-16.2015.8.06.0001 - Apelação
Apelante: TAM Linhas Aereas S/A (LATAM) 
Apelados: Jorge Alberto Pinheiro Gomes Filho e Alitalia Compagnia Aerea 
Italiana S.P.A

RELATÓRIO

Trata-se o caso de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por TAM 

linhas aéreas S/A (LATAM), em desfavor de Jorge Alberto Pinheiro Gomes Filho em 

face de sentença de prolatada pelo magistrado titular da 39ª Vara Cível da Comarca 

de Fortaleza-CE, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial do autor na 

ação de reparação de danos matérias e morais, em face de prejuízos financeiros em 

razão do extravio de bagagens do autor,  nos seguintes termos:

             " (...)

Nessa ordem de ideias, alega o autor ter comprado passagens aéreas 
internacionais da ré (Roma/São Paulo/Fortaleza)e, ao chegar em São Paulo, 
constatou que suas duas malas tinham sido extraviadas, fazendo com que o 
autor perdesse 60 (sessenta )kg de produtos adquiridos durante a viagem e 
produtos de uso pessoal.

O autor, ao constatar o extravio, preencheu o formulário próprio de 
reclamação em virtude de a bagagem não haver sido encontrada, pleiteando 
indenização por danos morais e materiais.

A ré Alitália, afirmou que as bagagens seriam entregues, através da empresa 
aérea TAM no voo de São Paulo/SP para Fortaleza/CE. Ocorre que referidas 
bagagens nunca chegaram ao destino.
(...)

Quanto aos itens que estavam na mala extraviada, não há nos autos 
comprovante de notas fiscais de aquisição dos materiais informados na carta 
de inventário descrevendo objetos contidos na mala, que, em associação, 
comprovam sua existência e atestam os prejuízos causados ao requerente, 
porém, o valor requerido pelo promovente quanto aos danos materiais não 
pode, legalmente, ser deferido, devendo ser aplicado, para fins de 
ressarcimento, a previsão do art. 22, item 02, alínea "a" da Convenção de 
Montreal, transmutado em legislação interna , senão vejamos:
(...)

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo 
defeito na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, 
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não sendo admitidas as justificativas apresentadas pela companhia aérea 
porque são inerentes à atividade de transporte aéreo.

No entanto, considerando as circunstâncias do caso, inexiste motivo para 
elevar excessivamente a indenização por dano moral, haja vista inexistir 
abalo psíquico incomum, razão pela qual, julgo razoável fixar a indenização 
por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 
monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 
1%(um por cento) a partir da citação.

ANTE O EXPOSTO, julgo o pedido inicial parcialmente procedente, nos 
termos do artigo 487, I do CPC para condenar as requeridas ALITÁLIA 
COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. E TAM - TRANSPORTE AÉREO 
solidariamente, a pagar ao promovente, a título de dano material, a 
quantia equivalente a 1.000(mil) unidades de Direito Especial de Saque 
(DES), acrescida de juros de 1% a.m., a contar da citação; e ainda ao 
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos 
morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e 
acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e de 
honorários na percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor da 
condenação.
(...) "

Irresignada com a decisão a quo, a empresa TAM, ora apelante, 

argumentou preliminarmente, em seu recurso apelatório (fls. 431/443),  que é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não tem contrato de 

transporte aéreo com o autor, não possuindo nenhuma relação com os danos de 

extravio de bagagem, visto que o autor, sequer foi passageiro da companhia. Alega 

que a responsabilidade por todos os contratempos em razão do extravio dos 

pertences do autor é de responsabilidade da empresa ALITÁLIA BRASIL, ré neste 

processo.

No mérito, segue alegando a) ausência de nexo causal e 

responsabilidade civil da apelante, com o argumento ainda de que o autor não fez 

contrato de transporte aéreo com a mesma; b) ausência de previsão legal do dano 

moral na Convenção de Varsóvia/Montreal; c) que estão ausentes os pressupostos 

que caracterizem responsabilidade civil por danos morais, visto que em nenhum 

momento o autor comprova os danos suportados, mas , que se assim entender o 

douto juízo, que seja reduzido o valor do dano, observado os princípios da 
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razoabilidade e proporcionalidade;   d) que as malas supostamente extraviadas não 

foram declaradas, não sendo despachadas como " bagagem registrada" de forma 

que não há prova do direito reclamado. 

  Ao final, requer que seja reformada a sentença para julgar 

improcedente o pleito do ora apelado, e caso este tribunal entenda pela manutenção 

da condenação, pleiteia a revisão do valor da indenização a título de danos morais.

Em suas contrarrazões (fls. 445/448), o autor, ora apelado, sustenta a 

responsabilidade civil e solidária das empresas ré ( LATAM e ALITÁLIA BRASIL) e 

no mérito, requer que os danos morais sejam pagos em dobro, em virtude dos danos 

morais causados, além do pagamento de 2 mil unidades de DES ( Direito Especial 

de Saque ) pelos danos matérias sofridos. Caso não seja atendido o pleito de 

aumento dos valores indenizatórios, que seja mantido a condenação da sentença. 

Petitório da empresa ALITALIA COMPANHIA AÉREA ITALIANA S.P.A 

atravessado aos autos (fls. 478/480) solicitando prazo para contrarrazoar as razões 

da apelação interposta pela empresa TAM linhas aéreas (LATAM). 

Certidão de decorrência de prazo sem que nada tivesse sido 

apresentado ou requerido (fl. 483), estando o processo pronto para julgamento.

É o relatório. 

VOTO

Em juízo de prelibação, conheço do presente recurso, eis que interposto 

tempestivamente e encontrando-se presentes os chamados requisitos intrínsecos e 

extrínsecos de admissibilidade.

Trata o caso de uma ação de reparação de danos morais e matérias 

ajuizada por JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES FILHO em face da Alitália Brasil 

e TAM Linhas Aéreas em razão de extravio de bagagem. O autor, ora apelado, 

regressou ao Brasil no dia 12 de agosto de 2014 em um voo AZ 674 da empresa 

ALITÀLIA, e teve duas malas extraviadas no trecho ROMA/SÃO 

PAULO/FORTALEZA. 
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A empresa apelante TAM Linhas Aéreas defende, preliminarmente, a sua 

ilegitimidade passiva, ao argumento de que qualquer evento danoso verificado só 

pode ter como causador a empresa que operou os voos que ensejaram os 

problemas, qual seja, a empresa ALITÁLIA. Todavia, razão nenhuma lhe assiste.

O cenário é de relação de consumo que acentua a responsabilidade civil 

objetiva pelos danos padecidos em razão da falha do serviço, explico.

As bagagens do autor não chegaram no momento em que ele 

desembarcou em São Paulo, e foi informado que o motivo foi uma greve  

aeroportuária no aeroporto Internacional de Roma, e após inúmeros pedidos 

administrativos a Empresa Ré ( ALITÁLIA) informou que enviou as malas, 5(cinco) 

dias após, com o término da greve, através da empresa TAM para que as bagagens 

do autor chegassem ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, através do voo nº 

3516. Ocorre que as malas nunca chegaram e a apelante, a corré, TAM é 

responsável também pelos prejuízos sofridos ao autor na medida em que fez parte  

da cadeia de fornecedores .

Insta consignar, que as duas empresas áreas respondem, solidariamente, 

porquanto o autor adquiririu sua passagem na ALITÁLIA que repassou as bagagens 

do cliente para TAM, para chegar ao destino final , com arrimo no artigo 7 , parágrafo 

único, do CDC, que reza: "tendo mais de um autor a ofensa, todos respondem 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

No mesmo sentido, versa o Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 14, caput, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] 

A sistemática adotada pelo CDC relativo à responsabilidade civil é a de 

que responde o fornecedor de serviço pela reparação dos danos a que der causa 
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independentemente da verificação de culpa, ou seja, responde objetivamente, 

consoante os termos de art. 14.

Caberia à ré fazer prova quanto à inexistência do defeito na prestação do 

serviço, ou que o dano alegado pelo autor decorreu de fato exclusivo deste ou de 

terceiro, desconstituindo, assim, o direito alegado pelo autor. 

Desta forma, responsabilidade solidária entre a Empresa TAM e 

ALITÀLIA.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Passa-se ao mérito:

O autor comprou passagens aéreas internacionais da empresa ALITÀLIA 

(Roma/São Paulo/Fortaleza) e, ao chegar em São Paulo, constatou que suas duas 

malas tinham sido extraviadas, fazendo com que o autor perdesse 60 (sessenta )kg 

de produtos adquiridos durante a viagem e produtos de uso pessoal.

A ré Alitália, afirmou que as bagagens seriam entregues, através da 

empresa aérea TAM no voo de São Paulo/SP para Fortaleza/CE. Ocorre que 

referidas bagagens nunca chegaram ao destino.

Induvidoso o extravio da bagagem do autor quando estava na posse da 

ré e por culpa dela, tendo em conta que, nos termos do art. 734 do Código Civil, o 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 

bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade. Logo, é dever da ré ressarcir o autor dos prejuízos sofridos.

Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 210 da 

repercussão geral: Limitação de indenização por danos decorrentes de extravio de 

bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia, firmou a seguinte tese : "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" (RE n. 636.331).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão no Recurso Extraordinário 
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636331, em tema repetitivo, assim se pronunciou:

Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, por 
maioria e nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio 
e Celso de Mello, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o 
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar 
estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações 
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Em seguida, o Tribunal 
fixou a seguinte tese: "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", vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro 
Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em 
assentada anterior. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
25.5.2017.

Não obstante, tal julgamento não nega a aplicabilidade do CDC à espécie, 

contudo, ressalta que, constatada a responsabilidade da empresa aérea por danos 

decorrentes de extravio de bagagem, o ressarcimento deverá ser limitado às 

determinações previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal.

Pois bem.

A Convenção de Montreal prevê que o transportador é responsável pelo 

dano ocasionado por perda ou avaria da bagagem registrada ou, ainda, por atraso 

no seu transporte, conforme se infere do art. 17, itens 2 e 3, e art. 19, in verbis:

Artigo 17 - [...] Dano à Bagagem

[...] 2. 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 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.

3. Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso a 
bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à 
data em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra 
o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte. [...]

Artigo 19 – Atraso
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O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no 
transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o 
transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se 
prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram 
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a 
um e a outros, adotar tais medidas. [...] 

Portanto, resta clara a responsabilidade das empresas aéreas pelo 

extravio de bagagens durante o período em que estas se encontram sob sua guarda 

e vigilância. Vale lembrar que a bagagem foi registrada pelo autor no momento do 

seu embarque de retorno para o Brasil, ocorre que seus pertences nunca chegaram.

Neste particular, dessume-se que as companhias aéreas requeridas 

são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da 

contratualidade em questão, como a de transportar e devolver incólume todas as 

bagagens despachadas pelo requerente no momento do desembarque, por força 

dos arts. 1, n. 3, 36, n. 1 e 3, 40 e 41, n. 1 e 2, todos da Convenção de Montreal:

Artigo 1 - Âmbito de Aplicação

[...] 3. O transporte que seja efetuado por vários transportadores 
sucessivamente constituirá, para os fins da presente Convenção, um só 
transporte, quando haja sido considerado pelas partes como uma única 
operação, tanto se haja sido objeto de um só contrato, como de uma série 
decontratos, e não perderá seu caráter internacional pelo fato de que um só 
contrato ou uma série de contratos devam ser executados integralmente no 
território do mesmo Estado. [?]

Artigo 40 - Responsabilidades Respectivas do Transportador Contratual e do 
Transportador de Fato

Se um transportador de fato realiza todo ou parte de um transporte que, de 
acordo com o contrato a que se refere o Artigo 39, se rege pela presente 
Convenção, tanto o transportador contratual como o transportador de fato 
ficarão sujeitos, salvo disposição em contrário, prevista no presente Capítulo, 
às disposições da presente Convenção, o primeiro com respeito a todo o 
transporte previsto no contrato, e o segundo somente com respeito ao 
transporte que realize.

Artigo 41 - Responsabilidade Solidária



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS

T3 

1. As ações e omissões do transportador de fato e de seus prepostos, 
quando estes atuem no exercício de suas funções, se considerarão também, 
com relação ao transporte realizado pelo transportador de fato, como ações e 
omissões do transportador contratual.

2. As ações e omissões do transportador contratual e de seus prepostos, 
quando estes atuem no exercício de suas funções, se considerarão também, 
com relação ao transporte realizado pelo transportador de fato, como do 
transportador de fato. Não obstante, tais ações e omissões não submeterão 
o transportador de fato a uma responsabilidade que exceda as quantias 
previstas nos Artigos 21, 22, 23, e 24. Nenhum acordo especial pelo qual o 
transportador contratual assuma obrigações não impostas pela presente 
Convenção, nenhuma renuncia de direitos ou defesas estabelecidos pela 
Convenção e nenhuma declaração especial de valor prevista no Artigo 21 
afetarão o transportador de fato, a menos que esse o aceite. [...] 

Dessarte, configurada a falha na prestação dos serviços prestados pela 

transportadora ré/apelante, resta evidenciado o dever de reparar, passando-se à 

análise dos danos materiais.

Nesse contexto, na ausência de prova cabal acerca do valor do 

conteúdo da mala, possível a adoção do limite previsto na Convenção de Montreal, 

fixando-se a indenização com base no item 2 do artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006: 

"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."

Segue jurisprudência dos Tribunais pátrios nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO 
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. 
DANOS MORAIS. VALOR DAS INDENIZAÇÕES.

1. DANOS MATERIAIS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. 
CONVENÇÃO DE MONTREAL. O extravio da mala da autora não é 
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controvertido, embora não tenha sido comprovado e quantificado, estreme de 
dúvidas, o seu conteúdo. Nesse caso, estando impossibilitada a aferição 
por simples estimativa, deve ser fixada a reparação do dano material 
com base no montante estipulado na Convenção de Montreal, qual seja, 
em 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque) para a mala extraviada, 
montante esse que corresponderá àquele vigente na data do fato, 
depois do que corrigido pelo IGP-M e com a incidência de juros 
moratórios de 1% ao mês desde a citação. 2. DANOS MORAIS. VALOR 
DA INDENIZAÇÃO. Restando comprovada a ocorrência do fato narrado na 
inicial (extravio definitivo da mala), impõe-se a condenação da demandada 
na reparação dos morais experimentados pela autora decorrentes da falha 
no serviço. 2.1. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Quantum indenizatório 
reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os parâmetros 
usualmente praticados pela Câmara em situações análogas, verba corrigida 
monetariamente pelo IGP-M a contar da data do acórdão (Súmula n. 362 do 
STJ)... e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a 
citação da ré, por se cuidar de responsabilidade contratual. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076669423, Décima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 
Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 15/03/2018).(TJ-RS - AC: 
70076669423 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data 
de Julgamento: 15/03/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2018)

Correto, in casu, o douto julgador a condenar a título de dano 

material, as empresas rés à quantia equivalente a 1.000 (mil) unidades de Direito 

especial de Saque (DES), que pode ser consultado valor de cotação da unidade de 

Direito Especial de Saque - DES no site dos Correios (www.correios.com.br).

O dano moral  indenizável é decorrente de uma conduta ilícita por parte 

do agente responsável pelo dano, que venha a causar sentimento negativo em 

qualquer pessoa de comportamento e senso comuns, como 

vexame,constrangimento, humilhação, dor, etc. O dano extrapatrimonial independe 

da comprovação de qualquer prejuízo material, pois causa transtorno de ordem 

psicológica ao indivíduo.

No caso dos autos, o extravio da mala da parte autora, sem dúvida, 

trouxe desconforto e transtornos capazes de ensejar a reparação pretendida, 

principalmente porque o autor perdeu todo material de estudo de Engenharia Civil, 

entre notebook e notas de aula, de ano que morou em Roma, além de ter se privado 

de seus pertences. 
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No entanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação à 

antinomia entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsória não 

tratou de danos morais, conforme se observa no Informativo nº 866 do STF, cabendo 

a aplicação da legislação infraconstitucional para dar solução ao caso.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade 

pelo defeito na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não 

sendo admitidas as justificativas apresentadas pela companhia aérea porque são 

inerentes à atividade de transporte aéreo.

A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do 

Juiz da causa, que deve evitar desprezar o sofrimento do lesado e onerar 

excessivamente o agente. O valor da indenização deve atender ao chamado 

"binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das 

partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e 

consolar a vítima.

Assim, tal ressarcimento presta-se a minimizar o desequilíbrio e aflição 

suportada pela vítima do dano, não podendo, em contrapartida, constituir fonte de 

enriquecimento ilícito.

Diante de tais arrazoados e considerando a capacidade financeira das 

partes, entendo que não merece reparo a sentença quanto ao valor da indenização 

fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo magistrado a favor do autor, uma vez 

que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando 

exorbitante a ponto de causar o enriquecimento ilícito do autor, assim como afigura-

se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, e está de acordo com os 

precedentes jurisprudenciais. 

A propósito, seguem decisões em que o quantum fixado não destoa do 

aqui arbitrado:

 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO 
DE BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM 
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EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. 
VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 
Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos autos, foi categórico em 
reconhecer os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar o dano 
moral e o dano material ocorrido em decorrência de extravio de bagagem. 
Nessas circunstâncias, afigura-se inviável rever o substrato fático-probatório 
diante do óbice da Súmula 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou 
orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos 
morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a 
índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ficou caracterizado no 
caso em tela, em que o valor de R$ 15.000,00 afigura-se razoável ao dano 
causado, tendo em vista a perda de todos os bens e lembranças adquiridos 
pela recorrida em dois anos de viagem/estadia em outro país. 3. Agravo 
interno não provido. (AgInt no AREsp 1028301/DF, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM 
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça 
é firme no sentido de que, após o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, a tarifação por extravio de bagagem prevista na Convenção de 
Varsóvia não prevalece, podendo a indenização ser estabelecida em valor 
maior ou menor, consoante a apreciação do magistrado no tocante aos fatos 
acontecidos (cf. AgRg no REsp 1.101.131/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho 
Junior, DJe 27/4/2011; AgRg no Ag 1.230.663/RJ, Rel. Ministro João Otávio 
de Noronha, DJe 3/9/2010, e AgRg no Ag 1.035.077/SP, Rel. Ministro 
Massami Uyeda, DJe 1º/7/2010). 2. Nos termos da jurisprudência desta 
Corte, para a fixação de indenização por danos morais são levadas em 
consideração as peculiaridades da causa, de modo que eventuais 
disparidades do valor  fixado, sem maior relevância, não autorizam a 
intervenção deste Tribunal, como na espécie, em que o valor foi arbitrado em 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no Ag 1389642/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 20/09/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO 
DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal 
de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 
8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 
posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou
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pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao
Código Consumerista. 2. O entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas
instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais
pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 
revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. Não se 
mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) a título de reparação moral em favor de cada uma das partes 
agravadas, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos 
serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional 
intervenção desta Corte no presente feito. 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 582541 RS 2014/0240414-7, 
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T4 - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014) 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL E 
MATERIAL DEVIDO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM O 
STJ. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos 
de apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença da 
lavra da MMª Juíza Titular da 14ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, 
que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e 
morais movida pelo ora apelada, para condenar a recorrente ao pagamento 
do valor de 93 OTNs por materiais e quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais) a título de danos morais, bem como fixar os juros de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária pelo INPC contados a partir da data da 
prolação da sentença, em conformidade com a Súmula de nº 362 do STJ. 2. 
A empresa aérea responde pela indenização de danos materiais e morais 
experimentados objetivamente pelos passageiros decorrente do extravio de 
sua bagagem. (AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). 3. A sentença 
está correta na condenação em danos morais, não havendo o que se falar 
em mero aborrecimento. No tocante ao valor arbitrado, verifica-se que o eg. 
STJ não possui parâmetro pré-fixado para a quantificação do dano moral, 
deixando o Julgador observar as peculiaridades do caso concreto. Diante do 
caso concreto, das provas fornecidas, e verificando que os precedentes do 
STJ oscilam entre R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 10.000,00 
(dez mil reais), entende-se que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) está adequado de forma proporcional e razoável a situação posta, bem 
como serve para desestimular a TAM e não constitui enriquecimento sem 
causa. 4. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, 
devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso 
concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que 
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, 
enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de alterar o 
quantum indenizatório no caso concreto, em face da razoável quantia, 
fixada por esta Corte Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). (AgRg no 
AREsp 261.339/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 
em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). 5. Apelação conhecida, mas improvida. 
(Relator (a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE; Comarca: Fortaleza; 
Órgão julgador: 14ª Vara Cível; Data do julgamento: 08/02/2017; Data de 
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registro: 08/02/2017)

Por estas razões, entendo que restou configurada a ocorrência dos 

danos morais.

Quanto ao pedido de majoração do valor danos morais e matérias pelo 

autor, em sede de contrarrazões, não merece prosperar visto que as contrarrazões 

qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do 

recorrente e por isso não são apropriadas para incorporar pleito revisional do 

recorrido.   

As contrarrazões são inadequadas para requerer a reforma da 

sentença e deduzir pretensão, pois o apelado deve apontar nessa fase processual 

apenas os equívocos constantes da apelação. Tendo se utilizado o autor/apelado de 

inadequação da via eleita, não merecendo ser conhecido tal pleito.

Diante de todo o exposto, hei por bem CONHECER do recurso 

interposto, porém para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a 

sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Por força do disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, 

majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte ré para 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto. 

Fortaleza. 27 de junho de 2018.

Teodoro Silva Santos
Desembargador Relator
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Processo: 0182872-16.2015.8.06.0001 - Apelação
Apelante: TAM Linhas Aereas S/A (LATAM) 
Apelados: Jorge Alberto Pinheiro Gomes Filho e Alitalia Compagnia Aerea Italiana 
S.P.A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO 
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE  BAGAGEM. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS. 
APLICAÇÃO DO CDC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- Trata o caso de uma ação de reparação de danos morais e matérias ajuizada por JORGE 
ALBERTO PINHEIRO GOMES FILHO em face da Alitália Brasil e TAM Linhas Aéreas em 
razão de extravio de bagagem. O autor, ora apelado, regressou ao Brasil no dia 12 de agosto de 
2014 em um voo AZ 674 da empresa ALITÀLIA, e teve duas malas extraviadas no trecho 
ROMA/SÃO PAULO/FORTALEZA. 

2- Recurso apelação somente da Empresa TAM.

3- A empresa apelante TAM Linhas Aéreas defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade 
passiva, ao argumento de que qualquer evento danoso verificado só pode ter como causador a 
empresa que operou os voos que ensejaram os problemas, qual seja, a empresa ALITÁLIA. 

4-Insta consignar, que as duas empresas áreas respondem, solidariamente, porquanto o autor 
adquiririu sua passagem na ALITÁLIA que repassou as bagagens do cliente para TAM, para 
chegar ao destino final , com arrimo no artigo 7 , parágrafo único, do CDC, que reza: "tendo 
mais de um autor a ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos 
previstos nas normas de consumo".

5- Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Tam Linhas 
Aéreas, visto que a mesma é responsável

6- Induvidoso o extravio da bagagem do autor quando estava na posse da apelante  e por culpa 
dela, tendo em conta que, nos termos do art. 734 do Código Civil, o transportador responde 
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 
sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Logo, é dever da ré ressarcir o 
autor dos prejuízos sofridos.

7-Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 210 da repercussão geral: Limitação de 
indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de 
Varsóvia, firmou a seguinte tese : "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 
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relação ao Código de Defesa do Consumidor" (RE n. 636.331).

8- O extravio da mala do autor não é controvertido, embora não tenha sido comprovado e 
quantificado, estreme de dúvidas, o seu conteúdo. Nesse caso, estando impossibilitada a 
aferição por simples estimativa, deve ser fixada a reparação do dano material com base no 
montante estipulado na Convenção de Montreal, qual seja, em 1.000 DES (Direitos Especiais 
de Saque) para a mala extraviada, montante esse que corresponderá àquele vigente na data do 
fato, depois do que corrigido pelo IGP-M e com a incidência de juros moratórios de 1% ao 
mês desde a citação.

9-No caso dos autos, o extravio da mala da parte autora, sem dúvida, trouxe desconforto e 
transtornos capazes de ensejar a reparação pretendida, principalmente porque o autor perdeu 
todo material de estudo de Engenharia Civil, entre notebook e notas de aula, de ano que morou 
em Roma, além de ter se privado de seus pertences. 

10-No entanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação à antinomia entre o Código 
de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsória não tratou de danos morais, conforme se 
observa no Informativo nº 866 do STF, cabendo a aplicação da legislação infraconstitucional 
para dar solução ao caso.

11-Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo defeito na 
prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não sendo admitidas as 
justificativas apresentadas pela companhia aérea porque são inerentes à atividade de transporte 
aéreo.

12-Entendo que não merece reparo a sentença quanto ao valor da indenização fixado em R$ 
10.000,00 (dez mil reais) pelo magistrado a favor do autor, uma vez que atende aos princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade.

13- As contrarrazões são inadequadas para requerer a reforma da sentença e deduzir pretensão, 
pois o apelado deve apontar nessa fase processual apenas os equívocos constantes da apelação. 
Tendo se utilizado o autor/apelado de inadequação da via eleita, não merecendo ser conhecido 
tal pleito.

14- APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, conhecer do recurso mas para 
negar-lhe provimento nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 27 de junho de 2018
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CARLOS ALBERTO MENDES FORTE

Presidente do Órgão Julgador

DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS

Relator
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