
PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 

ACÓRDÃO 

Responsabilidade civil- Transporto aérea- Extravio da bagagem- Indenização 
por danos morais- Deecabimento da sua eoncwalo- Inocorrénela d« grande 
sofri manto psíaologlcs autoiizador de ressarcimento por dano moral-
Recurso provido, com a rejeição do agravo retido. 

Recurso- Agravo retido- Alegação do deaeabimento da indenização, em 
transporta serão internacional, com base no art 159 do Código Crvil-
EntandlnientQ de que a leglaleeao Interna nfcs oonfitte tom e Convenção de 
Varsovfa- Descaoimanto da pretensão i exclusão do poder jurledlctonal do 
magistrado brasileiro à proteção ao peiaulsmo de uma cldedl nacionai-
Racurso provido, com a rejeição do agravo retido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 

Na 768.933-8, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelanto AMERICAN 

AIRLINES ÍNC e apelada ULIA WANOKE DOMINGUES DA SILVA. 

ACORDAM, em Décima Câmara do Primeiro Tribunal de 

Alçada Civil, por votação unânime, rejeitar o agravo retido e dar provimento ao 

recurso. 

A apelada, ao fazer o percurso Washington-Miami e Miami-

Sáo Paulo, pelos vôos 343 e 907 teve sua bagagem extraviada, recebendo da 

empresa aérea, atem das formais desculpas, a quantia de USS 634,90, que reputa 

insuficiente para corresponder aos efetivos danos morais e materiais. Pede 
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indenização por danos morais traduzidos peta incerteza do pagamento, perda de 

objetos com os quais iria presentear parentes e comportamento aético da 

American Arlines fnc, detendo-se na quantia de R$ 3.134,73. 

A r. sentença de fis. 81/85 julgou procedente, em parte, ação, 

condenando a rã a pagar a autora o equivalente a US$ 2.500,00, valor que será 

convertido em real na data do trânsito em julgado, a título de danos morais, 

Inconformada recorre a vencida. Por primeiro, reitera os 

termos do agravo retido, insistindo na carência da ação, por não ser possível 

conseguir-se indenização já paga, mormente com base em preceitos estranhos à 

Convenção de Varsõvia. Aduz não estar contemplada nesta convenção a 

possibilidade de indenização por danos morais. Acrescenta que o simples 

desaparecimento de uma bagagem com presentes não ocasiona dano mora! para 

ensejar indenização. 

Recurso recebido e contrariado, com o preparo anotado. 

É o relatório. 

Fundamentação. 

O agravo retido. O ínconformismo se apoia em que há 

carência da ação porque a hipótese é de transporte aéreo internacional de 

pessoas e nenhuma indenização por extravio de bagagem pode ser perseguida 

com base na regra geral do art. 159 do Código Civil. Está a sustentar que a 

Convenção de Varsõvia não contempla a possibilidade de indenização por danos 

morais e que de acordo com a Constituição de 1.988, art. 5, par. 2, dá-se 

prioridade aos Tratados. Está dito, mais, que no conflito entre a lei interna e as 

Convenções ou Tratados Internacionais que o Brasil tenha tomado parte, este 

últimos predominam. 

Mas não é assim, "data venia". É que o principio básico da 

tese suscitada se assenta no caráter territorial da soberania, onde assiste ao 

Direito brasileiro estabelecer as normas que o legislador repute necessários, quer 

do ponto de vista interno, quer do ponto de vista internacional. Há uma legislação 

interna, que não conflita com a Convenção de Varsóvia. 
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Nenhum Estado contratante poderá questionar a matéria cível 

quando a sentença nela produzida não produzir efeitos em seu território. 

Ademais, as regras de direito internacional privado, em sua 

aplicação, sofrem seguidas restrições como decorrência da expressão da 

soberania do país onde a discussão se manifesta. 

Não pode ser excluído do poder jurisdicional do magistrado 

brasileiro o pedido formulado, de proteção ao psíquismo de uma cidadã nacional. 

Não se está diante de um fato internacional, em que dois 

meios sociais diferentes iítigam em busca da solução è causa proposta. 

Afasta-se, pois, o agravo retido. 

Quanto ao mais, o MM- Juiz acolheu o pedido de indenização 

por danos morais, rejeitando aquele referente aos danos patrimoniais porque a 

companhia de aviação efetuou o pagamento da verba respectiva com base no 

peso de bagagem. 

Fundamenta-se a r. sentença em que o extravio da bagagem é 

desgastanta e que Bo medo de não se encontrar a bagagem quando se desce do 

avião já causa grande preocupação" (fls. 64) e que "o extravio comprovado, entáo, 

só pode ter conseqüências emocionais incalculáveis, acarretando tal dano" (fls. 

84). 

Para atenuar as conseqüências do comportamento aético" da 

empresa aérea, que lhe causou a perda de presentes e desgastes emocionais, 

tudo em decorrência do desvio da bagagem, quer a apelada a indenização por 

dano morai. A. r. sentença atacada concedeu-a, para atenuar as conseqüências 

do alegado sofrimento injusto e por certo para castigar a companhia de aviação 

por esse injusto sofrimento. 

Na verdade, ninguém pode negar que o dinheiro, em uma 

economia de mercado, é poderoso refrigério aos tormentos do corpo e da alma . 

No plano material ele se fez sentir, pois a American Airlines indenizou o extravio 

da bagagem. 
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Não há dano verdadeiro, puramente moral e afetivo, que 

mereça reparação, no mínimo pela ausência de repercussão na ofendida. 

A indenização por dano, na espécie, não guarda o caráter de 

satisfação por abalo psicológico sofrido, pois a tanto não chega o extravio de uma 

bagagem contendo roupas e objetos de uso pessoal (fls. 18719). 

Inexiste grande sofrimento psicológico que poderia ter 

suportado a recorrida que, sem dúvida, se submeteu a uma desagradável 

sensação, mas inapta para traduzir o ressarcimento para efeito de composição de 

dano morai. 

Pondere-se que a autora só provou o fato do extravio da 

bagagem. Não conseguiu provar que houve dano moral, mas apenas que "estava 

um tanto triste", "aborrecida porque extraviara sua bagagem com todos os seus 

pertences* (fls. 78), "sendo que duas maletas apareceram, mas a mais importante 

extravíou-se definitivamente' (fls. 79), na qual estavam presentes "destinados a 

parentes e amigos e uma roupa destinada à festa de formatura do filho dela" (fls. 

79). 

Ninguém sinalizou algum tipo de abalo e por certo moralmente 

a passageira não foi atingida, pois não teve a sua imagem arranhada e nam 

diminuída perante a sociedade. 

Nâo há fato desonroso no que aconteceu que justifique, afora 

a frustração normal, a condenação suplementar. 

Acolhe-se,pois, a «resignação. 

Voto. 

Ante o exposto rejeita-se o agravo retido e dá-se provimento 

ao recurso, para julgar improcedente a ação intentada, por faita de prejuízo 

indenizava), carregando à autora o pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa. 
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Presidiu o julgamento, o Juiz REMOLO PALERMO e defe 

participaram os Juizes JO TATSUMI (Revisor) e FERRAZ NOGUEIRA, com visto 

nos autos. 

SSo Paulo, 28 de abril de 1998. 
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