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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0034334-74.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
ALEXANDRE CORREA LIMA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), TELMA 
ELIZABETE BARBOSA CONCEIÇÃO (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e 
BEATRIZ CORREA LIMA (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), são 
apelados TAM LINHAS AÉREAS S/A e DEUTSCHE LUFTHANSA A G.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.

São Paulo, 18 de dezembro de 2014. 

Rômolo Russo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 10022

Apelação nº 0034334-74.2011.8.26.0002
Comarca: São Paulo -4ª VC do Foro Regional de Santo Amaro
Ação: Ação de Origem do Processo Não informado
Apelantes: Alexandre Correa Lima, Telma Elizabete Barbosa 
Conceição e Beatriz Correa Lima 
Apelados: Tam Linhas Aéreas S/A e Deutsche Lufthansa A G

DANOS MORAIS. Sentença que julgara 
procedente o pedido. Ausência de recurso 
das rés. Depósito judicial da verba objeto da 
condenação. Coisa julgada formal e material 
(arts. 471 e 515, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Falha na prestação de 
serviço de transporte aéreo. Extravio de 
carrinho de bebê. Quantum indenizatório 
arbitrado de forma adequada e proporcional. 
Recurso desprovido.

Da r. sentença que julgara procedente a 
ação de indenização por danos morais para condenar as rés 
solidariamente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 para 
cada um dos autores, a título de reparação, sob o fundamento de 
que falha na prestação de serviço de transporte aéreo (fls. 
205/207 e 258); apelam os autores, pugnando pela majoração do 
quantum indenizatório (fls. 236/241).

Recurso tempestivo, preparado e 
respondido (fls. 282/289 e 271/281).

O parecer do Ministério Público é no 
sentido do desprovimento do apelo (fls. 316/319).

É o relatório.
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De plano, ausente recurso das rés, e 
considerados os depósitos judiciais a fls. 249/251 e 264/265, 
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à 
obrigação de indenizar os danos morais experimentados pelos 
consumidores.

Nessa parte, o comando condenatório 
primário é definitivo e faz coisa julgada formal e material (arts. 
471 e 515, caput, do CPC).

Noutro período, na fixação do quantum da 
indenização pelos danos morais sofridos pelos recorrentes, 
verifica-se, primeiramente, que a r. sentença arbitrara a quantia 
de R$ 2.000,00 para cada um dos lesados. 

Pois bem.

Averbe-se que a parte mais árdua de 
ações tais é o encontro do justo arbitramento.

Seja como for não há, na quadra do dano 
moral, cuja matriz causal está na lesão aos direitos da 
personalidade, à luz do princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da CF), pecúnia capaz de 
efetivamente compensar o dano interno havido.

Necessário, pois, aquilatar a verba 
indenizatória dentro da peculiaridade de cada caso concreto.

Nessa medida, é inexorável reconhecer 
que os transtornos gerados pelo extravio do carrinho de bebê 
que seria utilizado pela coautora Beatriz durante a viagem de 
férias da família não foram tão significativos.

Nem se tivera, portanto, um intenso 
sofrimento ou angústia aos recorrentes.

Igualmente, salta aos olhos que os 
aborrecimentos experimentados pelos genitores e pela criança 
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poderiam ter sido superados com a aquisição de outro carrinho, 
o que, obviamente, não teria o condão de inviabilizar a via 
indenizatória.

Marque-se de qualquer modo que tal 
extravio perdurara por vários dias, conforme se observa da prova 
literal (e-mail da apelada  fls. 35, no qual se confessa a incúria), 
o qual comprova o encontro do mencionado bem móvel e a 
demora na sua regular entrega aos recorrentes.

Tal detalhe amplifica, sem nota outra, a 
falta de cuidado objetivo da apelada.

Com essas observações, tenho que a 
quantia arbitrada mostra-se adequada e proporcional à 
peculiaridade da reparação civil buscada.

Marque-se que há precedente desta 
Corte, em idêntico caso de extravio de carrinho de bebê, 
observando-se a fixação de valor superior, no qual, contudo, 
houvera também o extravio das malas do consumidor e outros 
desgastes aqui inexistentes (Ap. 0040072-95.2011.8.26.0114, 
Rel. Des. Matheus Fontes).

Com esses contornos, a importância 
arbitrada é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado; não 
proporciona enriquecimento indevido e exagerado aos apelantes.

Por esses fundamentos, pelo meu voto, 
nego provimento ao recurso.

RÔMOLO RUSSO
Relator


		2014-12-18T17:20:05+0000
	Not specified




