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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1046482-29.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEUTSCHE 
LUFTHANSA A G, é apelado DANIEL DOMENI SIMÕES.

ACORDAM, em 37ª 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 PEDRO 
KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ TARCISO BERALDO E ISRAEL GÓES DOS 
ANJOS.

São Paulo, 10 de março de 2015

SERGIO GOMES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO 1046482-29.2013.8.26.0100

COMARCA DE SÃO PAULO

APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA A G

APELADO: DANIEL DOMENI SIMÕES

VOTO 26043

APELAÇÃO  TRANSPORTE AÉREO  ATRASO, DEFICIENTE 
ASSISTÊNCIA E EXTRAVIO DE BAGAGEM  DANOS MORAIS E 
MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. DEVER DE INDENIZAR  Atrasos e desvios de voo - Extravio de 
bagagens  Infortúnios relevantes causados aos consumidores  
Responsabilidade objetiva  Contrato de transporte  Dever de indenizar 
reconhecido.
2. DANOS MATERIAIS  Extravio de bagagem  Necessidade de 
aquisição de roupas no destino  Conjuntura narrada que, por si só, basta 
para que ressarcidos os gastos experimentados e devidamente comprovados 
pela parte autora.
3. DANOS MORAIS  Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais)  Valor bem fixado, considerando-se as particularidades do caso 
concreto e a necessidade de servir como lenitivo para a dor vivenciada pelo 
autor e desestímulo a novas condutas lesivas pela ré.
SENTENÇA MANTIDA  RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto DEUTSCHE 

LUFTHANSA A G contra a r. sentença de fls. 142/147, cujo relatório se adota em 

complemento, que julgou procedente a ação indenizatória que lhe move DANIEL 

DOMENI SIMÕES, que a condenou ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 303,91 (trezentos e três 

reais e noventa e um centavos), ante a ocorrência de diversos infortúnios no 

curso de viagem aérea internacional, aí incluídos atrasos, desvios de rota, 

transportes por ônibus e extravio de bagagem.

A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze 

por cento) do valor da condenação.

Em seu recurso, a ré suscita nulidade da sentença, por 

cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, aponta 

que prescrita a pretensão deduzida em juízo, buscando a aplicação do prazo de 
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dois anos previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal. Aduz, igualmente, 

que procedeu da melhor forma possível para que o autor chegasse ao seu 

destino o quanto antes, e que as bagagens foram devolvidas ao autor depois de 

alguns dias. Impugna especificamente os danos materiais cuja reparação lhe foi 

imposta, sob o fundamento de que o autor vai continuar a se beneficiar das 

mercadorias que adquiriu no destino, independentemente de a causa da compra 

ter sido o extravio das suas malas. Busca, por fim, o afastamento ou, 

subsidiariamente, a redução da indenização fixada a título de danos morais (fls. 

153/165).

Houve contrarrazões (fls. 170/176).

É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelado, ao contratar 

com a companhia aérea, assim o fez na qualidade de destinatário final (CDC, art. 

2º, caput).

Ademais, a apelante, na relação jurídica em testilha, 

inegavelmente ocupa a posição de fornecedora de serviços, de modo que 

aplicáveis ao caso concreto, as disposições do CDC.

Tal premissa afasta, desde logo, a tese de prescrição pela 

aplicação de prazo contido em convenção internacional, sendo cediço que, em 

casos quetais, a prescrição se rege pelo prazo previsto no artigo 27 daquele 

normativo.

Pois bem.

O apelado adquiriu passagens aéreas da apelante, com 

destino à cidade de Dublin Irlanda, sendo que, como bem demonstrado em 

primeiro grau e sintetizado pelo douto sentenciante, da seguinte forma:
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Segundo o autor, o vôo contratado deveria sair do Brasil em 
18.12, chegando em Frankfurt em 19.12 e, no mesmo dia, 
horas depois, outro vôo em conexão para a cidade de Dublin, 
destino final. O retorno estava programado para o dia 01.01, 
chegando ao Brasil em 02.01.
O primeiro fato foi o atraso na saída do vôo de Frankfurt para 
Dublin. Afirma que o vôo, ao invés de sair no dia 19.12, 
acabou por sair em 20.12 e, por motivos que desconhece, não 
aterisou em Dublin, retornando para Frankfurt, sendo 
concedido ao autor pernoite em hotel.
No dia seguinte (21.12), embarcou para Dublin, mas o avião 
aterrissou em aeroporto desconhecido pois não informado -, 
ficando ele o autor e o restante dos passageiros, retidos na 
aeronave por 3 ou 4 horas, tendo a aeronave decolado 
novamente e aterrissado na cidade de Cork, já à noite. Ali fora 
informado que seguiria de ônibus para Dublin e que as 
bagagens estariam naquele aeroporto, chegando a Dublin 
somente à meia-noite e meia.
Por fim, as malas do autor não foram localizadas, apesar de ter 
retornado ao aeroporto no dia seguinte 2.12 como orientado, 
sem sucesso. Limitada a atuação da ré a registrar a 
ocorrência. Deixou o autor, pleno inverno europeu, com a 
roupa do corpo, traduzindo-se em natural necessidade de 
aquisição de roupas adequadas ao período.
A encerar os fatos, afirma o autor que, na véspera de seu 
retorno ao Brasil, informaram a localização de um lote de 
malas, e que as do autor poderiam estar ali. Dirigiu-se ao local 
e, de fato, localizou as malas.

Tal conjuntura sequer é refutada pela apelante. Esta, em 

verdade, durante todo o tramitar do feito apenas argumenta com generalidades, 

sustentando, em resumo, que a situação seria corriqueira, que teria agido da 

melhor forma possível e que, além disso, teria causado qualquer espécie de 

danos ao apelado.

Todavia, caberia à apelante, em vista, repita-se, do art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar com documentos ou 

testemunhas que o voo tomado pelos autores não partiu com atraso, ou que 

apesar de sua ocorrência, deu-lhes a devida assistência a bordo. Refutou esse 

fato, apenas e tão somente, em termos genéricos, não se desincumbindo a 

contento de seu ônus probandi. 

Nada foi dito ou provado acerca dos sucessivos atrasos sem 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1046482-29.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto nº 26043 - 5/7

explicação, desvios de rota, transportes de ônibus em condições inadequadas, 

extravio de bagagem e desleixo quando da possibilidade de retirada. 

Nessa quadratura, correto o reconhecimento do dever de 

indenizar e da apuração de danos efetivamente relevantes, que não podem ser 

considerados como mero dissabor cotidiano, percalço inerente à contemporânea 

vida em sociedade.

A tese de que o apelante não sofreu qualquer dano material 

não convence. A aquisição de roupas em solo estrangeiro, em época de inverno 

intenso, deu-se pelo extravio das suas bagagens, o que basta para que seja 

ressarcido de tais despesas.

Os danos morais também se mostram evidentes e o valor 

arbitrado a tal título também não comporta redução, pois fixado à luz das 

particularidades do caso concreto, considerando-se os fins a que se destina.

Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante 

do dano moral, já ficou assentado:

“Indenização  Responsabilidade civil. Dano moral. Verba 
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação 
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável 
mediante estimativa prudencial que leve em conta a 
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e 
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, 
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que 
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, 
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).

No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por 

arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla 

função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor 

da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 

2ª Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.

Atento a todos estes fatores entende-se não exagerado o valor 
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fixado em primeiro grau de jurisdição (R$ 10.000,00  dez mil reais), quantia que 

atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que a ré 

envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem 

que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa de quem quer 

que seja.

Frise-se que tal valor não destoa do que comumente fixa este 

e. Tribunal de Justiça em casos que tais.

Por todos, os seguintes julgados:

Ementa: Apelação. Ação de indenização por danos materiais e 
morais. Extravio de bagagem. Dano material caracterizado. 
Lista pormenorizada de pertences e valores. Impugnação 
específica inexistente. Bens que guardam pertinência com o 
tipo de viagem realizada. Condenação mantida. Dano moral “in 
re ipsa”. Ofensa que não se confunde com o mero dissabor. 
Quantum adequadamente arbitrado. Valor da indenização 
mantido em R$ 10.000,00. Recurso não provido. (Apelação 
1070862-19.2013.8.26.0100, 37ª Câmara de Direito Privado, 
rel. Des. Pedro Kodama, j. em 16/09/2014).

Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EXTRAVIO 
DE BAGAGEM INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DANOS MORAIS CONFIGURADOS 
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. A 
fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e 
proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para 
confortar o abalo sofrido pela Apelante, e, ao mesmo tempo, 
mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas 
análogas por parte das Apeladas. Valor majorado de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO EXTRAVIO DE BAGAGEM INCIDÊNCIA DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DANOS 
MATERIAIS IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR 
INDENIZATÓRIO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 
VALOR DOS BENS QUE SE ENCONTRAVAM NA BAGAGEM 
EXTRAVIADA. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. 
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 
0025006-15.2013.8.26.0564, 38ª Câmara de Direito Privado, 
rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 10/09/2014)
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Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS LEGITIMIDADE ATIVA Autores casados Extravio 
de bagagem Bens comuns ao casal Legitimidade ativa 
reconhecida. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE 
AÉREO BAGAGEM NÃO LOCALIZADA CRUZEIRO 
MARÍTIMO PARA EUROPA - Lista de pertences encaminhada 
à companhia aérea, compatível com o que um casal coloca em 
sua bagagem para o tempo de duração da viagem (cruzeiro 
marítimo para Europa), não se vislumbrando exagero 
Restituição dos valores com despesas relacionadas à 
ocorrência do fato Sentença de procedência mantida 
RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 
EXTRAVIO DE BAGAGEM DANOS MORAIS Aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor Falha na prestação de 
serviços de transporte aéreo Responsabilidade objetiva da 
transportadora Dano moral caracterizado pela simples violação 
do direito dos autores No caso em análise, parte da bagagem 
dos autores não foi localizada, sujeitando os autores a 
dissabores, transtornos e angústia Valor da indenização fixado 
em R$ 10.000,00 para cada autor, que se mostra adequado à 
espécie Sentença de procedência mantida RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação 0019561-65.2011.8.26.0344, 23ª 
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sérgio Shimura, j. em 
13/08/2014).

Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de 

prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais 

bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS nº 18205-SP, 

rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

É o suficiente.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

SERGIO GOMES
Relator
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