
 Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

1 

Processo: 1.0000.22.046976-1/001 

Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier 

Relator do Acordão: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier 

Data do Julgamento: 21/06/2022 

Data da Publicação: 21/06/2022 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - EXTRAVIO 

TEMPORÁRIO DE BAGAGEM -  RESTITUIÇÃO EM DOIS DIAS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. A 

responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados ao cliente, decorrente de falha na prestação 

dos serviços, é objetiva, nos termos artigo 734 do Código Civil, bem como do art. 14 do CDC, e independe da 

comprovação de culpa, decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve. 

Na hipótese de extravio de bagagem em voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência somente do extravio temporário, tendo em vista sua devolução dois dias após o 

desembarque. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da 

real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial 

sofrida. 

Ausente a prova do dano moral sofrido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.046976-1/001 - COMARCA DE PIRAPORA - APELANTE(S): --------------- - 

APELADO(A)(S): ------------------------ 

A C Ó R D Ã O 

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER 

RELATOR 

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER (RELATOR) 

V O T O 

      Trata-se de apelação interposta por -------------------, contra sentença doc. 40, proferida na "ação de indenização por 

danos morais", movida por ----------------- contra a apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes 

termos: 

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar 

ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, de acordo com os índices da tabela CGJ-MG, a partir do arbitramento, acrescida de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Em razão da sucumbência recíproca, em conformidade com o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, as 
partes deverão arcar com o pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o 
requerente e 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida. Suspensa a exigibilidade em favor do requerente, ante 
o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 
Fixo os honorários advocatícios, para cada uma das partes, em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da 
causa, em observância ao disposto no art. 85,§ 2º, CPC. Suspendo a exigibilidade de tal verba em favor da parte 
requerente, nos termos do art. 98, §3º, CPC." 

      Em seu recurso, alega (doc. 42): 

      Nos termos do art. 32 da Resolução 400/201 da ANAC, a falha na prestação do serviço apenas se configuraria se a 

bagagem tivesse sido restituída ao apelado em prazo superior a 21 dias. 

      A bagagem foi restituída ao apelado no prazo de dois dias após o desembarque. 



 Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

2 

      O fato de não receber a bagagem ao desembarcar em Belo Horizonte não é suficiente para macular o serviço 

prestado, pois o apelado deveria provar algum desdobramento negativo que adveio desse fato.       O apelado não 

provou que tinha qualquer compromisso, como alegado, a justificar a indenização por 

dano moral. 

      O art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe que a falha na prestação do serviço fica condicionada à 

demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.       Cita jurisprudência. 

      O apelado alterou a verdade dos fatos ao afirmar que comprou o terno em 16/05/2019, para participar de um evento 

um dia após o desembarque, que ocorreu em 13/05/2019. 

      Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. 

      Os juros moratórios devem incidir a partir da data do arbitramento. 

      Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença recorrida, nos termos das razões recursais.       

O apelado apresentou contrarrazões (doc. 46), pugnando pela manutenção da sentença recorrida. 

      É o relatório. 

      Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos legais de sua admissibilidade. 

      É preciso consignar, de início, que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, posto que 

autor/apelado figura como consumidor e a apelante como prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com 

fulcro no Código de Defesa do Consumidor. 

      Logo, a responsabilidade civil da apelante deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14 do 

CDC, 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. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;III - a época em que foi 

fornecido. 

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;  II - a culpa exclusiva 
do consumidor ou de terceiro. 
(...) 

      Além disso, o art. 734 do Código civil dispõe expressamente que a responsabilidade do transportador é objetiva, 

veja-se: 

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de 

força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. 

      Assim, a responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, bastando a comprovação do dano e 

do nexo de causalidade com a ação ou omissão do fornecedor do produto ou serviço. 

      Quanto aos danos morais, sua reparabilidade ou ressarcibilidade é pacífica na doutrina e na jurisprudência, 

mormente após o advento da Constituição Federal de 1988 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, 

pelo STJ. 

      Os pressupostos da obrigação de indenizar, quanto ao dano contratual, bem como ao dano extracontratual, são, no 

dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro: 

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; cum 

nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um 

vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras 

palavras, a responsabilidade  civil" (aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 

13). 

      Todavia, para o sucesso do pleito indenizatório em casos deste jaez, faz-se imprescindível a prova do efetivo 

prejuízo sofrido pela parte, não cuidando de dano moral in re ipsa. 

      Mudando o que deve ser mudado, vejamos o entendimento do STJ: 
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MERO 

INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual,que 

resulta no cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das 

peculiaridades do caso concreto. 

3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que o cancelamento da passagem aérea não gerou 

danomoral indenizável, implicaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável 

em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 

4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão 

dorecurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 

5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

12/06/2018, DJe 19/06/2018) 

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. 

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação 

deserviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos 

moraissupostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a 

título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede 

oconhecimento do recurso especial. 

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possaser 

presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. 

Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência 

do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e 

aconsequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem 

observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do 

atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a 

tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos 

inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for 

considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade dorecorrente. 

Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 

(...) 

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) 

      Assim, cinge-se a controvérsia em elucidar se o extravio temporário da bagagem do apelado causou dano moral, a 

ensejar indenização pela companhia aérea apelante. 

      Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e, do réu, os fatos 

modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 

      No que toca à responsabilidade civil por ato ilícito, prescreve o art. 186 do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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      Por seu turno, dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

      Para se analisar o dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, 

devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de 

causalidade. 

      Sobre o tema, preleciona Sérgio Cavalieri Filho: 

"(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um 

elemento subjetivo, que pode ser dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva 

relação de causalidade." 

      Mais à frente, acrescenta o mencionado doutrinador: 

"(...) a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, estáse 

diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por 

violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presente 

no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos." (in, 

Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., Malheiros, p.41" 

      No tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da 

personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis 

e irrenunciáveis. Para sua caracterização, exige-se que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem 

médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. O julgador não pode ter como parâmetro pessoa extremamente 

insensível, indiferente, ou aquela que possua melindre exacerbado. 

      Além de afirmar genericamente que sofreu danos morais em razão do extravio temporário da sua bagagem, o 

apelado afirma especificamente às fl. 2/3 da inicial: 

"(...) Todavia, em função de defeito na prestação de serviço, a Ré extraviou a bagagem do Autor, fato este que lhe 
trouxe transtornos, eis que deveria, no dia seguinte a sua chegada a Confins, ira proferir palestra para estudantes e 
jovens empreendedores no SEBRAE-Pirapora/MG. 
Esta realidade lhe impôs adquirir um novo terno, tal como faz prova o documento anexo, sendo que esta peça do 

vestuário teve um preço de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais). (...)" 

      No presente caso, o apelado desembarcou em Belo Horizonte no dia 13/05/2019, às 17:55 hs (doc. 5, fl. 5), quando 

informou à apelante o extravio da sua bagagem. 

      A bagagem foi restituída ao apelado no dia 15/05/2019, na cidade de Pirapora/MG, pois passava férias na residência 

dos pais. 

      Por outro lado, a nota fiscal relativa à aquisição do terno é datada de 16/05/2019 (doc. 5, fl. 3), posterior à data da 

devolução da mala e da suposta palestra. 

      Além disso, não há provas de que houve violação da mala. 

      Logo, tendo em vista que a companhia aérea providenciou a devolução da mala ao apelante dois dias após seu 

desembarque no Brasil, amenizando os transtornos sofridos pelo mesmo, não há que se falar em danos morais.       

Nesse sentido: 

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - ATRASO, DE UM DIA, NA DEVOLUÇÃO DE 

MALAS DESPACHADAS EM VIAGEM DE RETORNO AO DOMICÍLIO DOS AUTORES - DANO MORAL - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 

- O dano moral indenizável se caracteriza quando, por fato grave, que extrapole a normalidade da vida em 

sociedade,o lesado sofra dor, humilhação ou vexame, com reflexo em seu bem estar emocional, experimentando 

sentimento profundo de tristeza, impotência, frustração ou angústia, não merecendo reparação o mero dissabor ou 

aborrecimento comum do cotidiano. 

- Não constitui fato bastante para causar dano moral passível de reparação pecuniária o atraso, por pouco tempo, 

nadevolução de bagagem despachada em viagem aérea de retorno ao domicílio do passageiro, mormente quando não 

demonstrada a ocorrência de sofrimento por privação de uso de seus pertences. (TJMG -  Apelação Cível 

1.0000.20.551224-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021) 
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      Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido. 

      Condeno o autor/apelado ao pagamento das despesas processuais, recursais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em 

face do deferimento da gratuidade da justiça. 

DES. HABIB FELIPPE JABOUR - De acordo com o(a) Relator(a). 

JD. CONVOCADO MARCO ANTÔNIO DE MELO - De acordo com o(a) Relator(a). 

              SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO." 


