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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2164350-83.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI, MARIA RITA SAMPAIO 
LUNARDELLI, GIULIANA SAMPAIO LUNARDELLI, GABRIELA SAMPAIO 
LUNARDELLI, BEATRIZ SAMPAIO LUNARDELLI e MARIANA SAMPAIO 
LUNARDELLI, são agravados AMERICAN AIRLINES, INC. e TAM LINHAS 
AÉREAS S/A.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e PAULO ROBERTO DE SANTANA.

São Paulo, 28 de janeiro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2164350-83.2014.8.26.0000
Agravantes: Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli, Maria Rita Sampaio 
Lunardelli, Giuliana Sampaio Lunardelli, Gabriela Sampaio Lunardelli, 
Beatriz Sampaio Lunardelli e Mariana Sampaio Lunardelli 
Agravados: American Airlines, Inc. e TAM LINHAS AÉREAS S/A
Comarca: São Paulo
Voto nº 20013

Indenização  Cumprimento de sentença - Levantamento 
do valor da condenação  Determinado que a parte da 
indenização arbitrada em favor das menores fosse mantida 
depositada em juízo até a maioridade delas – Art. 1.689, II, 
do atual CC  Não demonstrada a inidoneidade dos 
genitores das menores ao exercerem a administração de 
seus bens  Caso em que nada indica que haja conflito de 
interesses entre os genitores e as menores  Precedentes do 
STJ e do TJSP  Agravada, “Tam Linhas Aéreas S.A.”, que 
não se opôs ao levantamento pleiteado - Permitido o 
levantamento do respectivo valor  Agravo provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto, 
tempestivamente, da decisão proferida em ação de ressarcimento de danos materiais 
e morais (fl. 13), em fase de cumprimento de sentença (fls. 126/133), que 
determinou que a parte da indenização arbitrada em favor das menores Beatriz e 
Mariana fosse mantida depositada em juízo até a maioridade delas (fl. 142).

Sustentam os agravantes, autores da aludida ação, em síntese, 
que: após a prolação da sentença, as agravadas apresentaram planilha com os débitos 
atualizados e efetuaram os respectivos depósitos; o mandado de levantamento foi 
expedido e, quando da entrada no “Banco do Brasil S.A.”, foi percebido pequeno 
erro material na guia; a guia foi devolvida em cartório para correção e, dias depois, 
foram surpreendidos pela decisão ora agravada, que acatou parcialmente parecer do 
Ministério Público e determinou que os valores cabentes às menores fossem 
mantidos depositados em juízo; não se justifica a retenção das indenizações cabentes 
às menores até que atinjam a maioridade; o objetivo do levantamento consiste em 
propiciar a adequada gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de 
alimentação, educação e desenvolvimento; na espécie, o pátrio poder é exercido 
pelos genitores sem qualquer restrição; não há conflito de interesses entre as 
menores e os seus genitores; deve ser deferida a expedição do mandado de 
levantamento dos valores depositados pelas agravadas em favor das menores (fls. 
4/9).

Houve preparo do agravo (fls. 10/12).
Não foi concedido o efeito ativo ao recurso oposto, ante a 
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ausência de perigo de dano irreparável.
Foram dispensadas as informações.
Foi comprovado pelos agravantes o cumprimento do disposto 

no art. 526 do CPC (fl. 148).
Foi apresentada resposta pela agravada “Tam Linhas Aéreas 

S.A.” (fls. 153/155).
O ilustre Promotor de Justiça oficiante, Dr. Sandro Ethelredo 

Ricciotti Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 161/165).
É o relatório.

2. Merece prosperar o reclamo manifestado pelos agravantes.
Explicando:

2.1. Cuida-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes 
de extravio de bagagem em viagem aérea com destino final em Punta Cana (fls. 
13/29), julgada procedente (fls. 126/133).

Os agravantes Pedro e Maria Rita são pais das demais 
agravantes.

As agravantes Mariana e Beatriz são menores de idade.
As agravadas foram condenadas solidariamente no pagamento 

de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.012,97, bem como 
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada agravante, exceto 
para a agravante Mariana, a quem foram arbitrados R$ 10.000,00 (fl. 132).

Após o trânsito em julgado da sentença (fl. 140), as agravadas 
efetuaram o depósito do valor da condenação.

Foi expedido mandado de levantamento judicial no valor total 
da condenação (fl. 118).

Tendo em vista a existência de incorreção que impediu o 
“Banco do Brasil S.A.” a aceitar a guia de levantamento, os agravantes pleitearam a 
sua correção (fl. 117).

Todavia, levando em conta o parecer do Ministério Público 
(fl. 120), a ilustre juíza da causa determinou que a parte cabente às menores Beatriz 
(R$ 5.000,00) e Mariana (R$ 10.000,00) ficasse depositada em juízo (fl. 142).

Insurgiram-se os agravantes contra essa decisão 
interlocutória, tendo postulado o levantamento do valor total depositado, incluindo 
aquele em favor das menores.

2.2. Assiste razão aos agravantes.
Com efeito, nos termos do art. 1.689, inciso II, do atual 

Código Civil, compete aos genitores, enquanto no exercício do poder familiar, 
administrar os bens dos filhos menores que estão sob a sua autoridade.

Infere-se desse dispositivo que cumpre àqueles que exercem o 
poder familiar decidir como melhor gerir o patrimônio do menor, de acordo com as 
necessidades deste. 

No caso em tela, os genitores das menores esclareceram que 
objetivam, com o levantamento do valor, “propiciar a adequada gestão do 
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patrimônio” delas, “garantir-lhes condições de alimentação, educação e 
desenvolvimento” (fl. 5).

Ressalte-se que, ao proporem a presente ação, visando à 
condenação das agravadas por danos morais e materiais ocasionados em viagem de 
férias para Punta Cana, os genitores mostraram-se diligentes na defesa dos interesses 
da família. 

Ademais, a indenização é fruto de viagem proporcionada 
pelos genitores das menores e a demanda foi por eles custeada.

Nada há nos autos que demonstre inidoneidade dos genitores 
das menores, ao exercerem a administração de seus bens.

Vale dizer, nada indica que haja conflito de interesses entre os 
genitores e as menores.

Acerca de tal assunto, houve pronunciamentos do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso especial  Seguro de vida - Beneficiário  Menor 
impúbere  Pedido de levantamento de valores pela genitora, a 
bem da filha - Indeferimento pelas instâncias ordinárias  
Recurso da autora.
(...).
Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de 
levantamento de valores depositados em juízo, a título de 
indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere 
representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, 
I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é 
propiciar a adequada gestão do patrimônio do incapaz e 
garantir-lhe condições de alimentação, educação e 
desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a 
prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, 
ao adolescente e ao jovem (art. 227, 'caput', da CF/88).
O poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de 
criação e educação dos filhos menores conforme dispõe, por 
exemplo, o art. 1.634, I, do Código Civil, além das 
disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito 
de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo 
discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, 
daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que 
imponha restrição à mãe, titular do poder familiar, de dispor 
dos valores recebidos por menor de idade.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
provido” (REsp nº 1.131.594-RJ, registro nº 2009/0149311-9, 
4ª Turma, v.u., Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 18.4.2013, 
DJe de 8.5.2013).

“Civil  Ação indenizatória  Valores depositados pela ré  
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Levantamento  Determinação do juízo singular para que as 
partes atinentes aos menores remanesçam em caderneta de 
poupança até a maioridade  Pátrio poder exercido pela mãe 
sem restrições  Inexistência de circunstância particular a 
recomendar a medida restritiva sugerida pelo Ministério 
Público Estadual  CC de 1916, art. 385.
Consoante dispunha o Código Civil anterior, em seu art. 385, 
na falta do pai, o pátrio poder era exercido pela mãe, de sorte 
que inexistindo restrições de ordem legal a tanto, como, no 
caso, tampouco se verificando situação excepcional a 
justificar cerceamento de tal direito, não há óbice a que a 
genitora levante os valores da indenização que cabem a cada 
um dos filhos menores, de família humilde, para aplicação em 
alimentação, instrução e educação visando ao seu futuro, o 
que constitui melhor investimento social do que a mera 
manutenção do numerário por longos anos em caderneta de 
poupança até a maioridade, como ditado pelas instâncias 
ordinárias, aplicação que, a longo prazo, tem revelado perdas 
em relação à inflação real.
Recurso especial conhecido e provido” (REsp nº 534.521-SP, 
registro nº 2003/0074470-6, 4ª Turma, v.u., Rel. Min. ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, j. em 16.10.2008, DJe de 
3.11.2008).

No mesmo sentido houve deliberações do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo:

“Agravo de instrumento  Ação de indenização por danos 
morais  Pedido de levantamento do valor da condenação 
depositado em nome do menor  Poder familiar de 
administração dos bens do menor  Ausência de prova de que 
a destinação do numerário é contrária aos interesses do menor 
 Ausência de conflitos de interesses entre a genitora e seu 

filho  Presunção de boa-fé da genitora  Montante do valor 
que se pretende levantar não expressivo  Recurso provido” 
(AI nº 2054537-24.2014.8.26.0000, de São Paulo, 13ª Câmara 
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. CAUDURO PADIN, j. em 
17.7.2014).

“Agravo de instrumento  Cumprimento de sentença  Pedido 
de levantamento dos valores penhorados  Decisão agravada 
que condicionou o levantamento à maioridade do autor ou à 
comprovação de sua necessidade  Administração dos bens 
dos filhos menores que cumpre àqueles que exercem o poder 
familiar (CC, art. 1.689)  Ausência de limite ou condição 
legal  Falta de justo motivo para condicionar o levantamento 
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 Atendimento do melhor interesse do adolescente, que 
necessita de cuidados especiais  Levantamento deferido  
Recurso provido” (AI nº 2068024-95.2013.8.26.0000, de São 
Paulo, 29ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. HAMID 
BDINE, j. em 26.3.2014).

2.3. Registre-se que a própria agravada, “Tam Linhas Aéreas 
S.A.”, manifestou-se favorável ao levantamento, pelos agravantes, genitores das 
menores, do valor indenizatório arbitrado em favor de suas filhas menores.

Confira-se:

“(...) esta Agravada não se opõe ao provimento do referido 
Agravo vez que sequer há informação no parecer do I. 
Representante do MP de até quanto referido valor deverá 
permanecer retido.
Ainda, esta Agravada não se opõe ao fato de que os pais dos 
Agravantes são pessoas economicamente abastadas e não 
possuem qualquer interesse em prejudica-los ante o 
levantamento de tal valor” (fls. 154/155).

2.4. Em suma, não há óbice a que os genitores levantem o 
valor da indenização arbitrada em favor das filhas menores.

3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto, 
reformando a decisão impugnada (fls. 141/142), a fim de permitir o levantamento, 
pelos agravantes genitores das menores, do valor integral da condenação.

JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
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