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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000268-34.2011.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante LEANDRO 
MICHELETO, é apelado DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

ACORDAM, em 21ª 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 
SILVEIRA PAULILO (Presidente), ITAMAR GAINO E VIRGILIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 23 de março de 2015.

SILVEIRA PAULILO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0000268-34.2011.8.26.0466
Apelante: Leandro Micheleto 
Apelado: Deutsche Lufthansa Ag
Comarca: Pontal
Voto nº 37.904

TRANSPORTE AÉREO - Extravio de bagagem - Viagem 
internacional  DANO MORAL - Brasileiro que reside na 
Alemanha e veio passar as festas de fim de ano no Brasil, 
com sua família, tem mala extraviada ficando privado de 
seus pertences bem como dos presentes trazidos para 
serem entregues no Natal  Devolução da bagagem 
somente às vésperas de seu retorno para a Alemanha  
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00  Valor adequado 
para o caso concreto  DANO MATERIAL  Gastos 
extraordinários decorrentes do extravio da bagagem não 
foram demonstrados nos autos  Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta pelo autor em face da r. 
sentença que julgou parcialmente procedente pedido para condenar a empresa ré a 
pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, 
acrescida de correção monetária, nos termos da tabela prática do E. TJ/SP e juros de 
mora de 1% ao mês, partir da sentença. 

Alega, em apertada síntese, que o dano material se 
consubstanciou em gastos que teve com alimentação e roupas no aeroporto, eis que 
ali permaneceu por dois dias em razão de atraso no seu voo. Afirma que o valor 
alegado não foi especificamente impugnado pela empresa ré, razão pela qual deve 
ser presumidamente verdadeiro. Quanto ao dano moral, pretende sua majoração para 
o valor equivalente a 50 salários mínimos.

É o relatório. 

O apelante, brasileiro residente na Alemanha, adquiriu 
passagem aérea da empresa Iberia de Frankfurt para São Paulo, com escala em 
Madri, para passar as festas de fim de ano com a família. No dia da viagem, na tarde 
do dia 18 de dezembro de 2010, em razão de problemas climáticos o voo não 
aconteceu, permanecendo o apelante no aeroporto até que fosse realocado num voo 
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para Madri, na manhã seguinte, de onde seguiria para São Paulo. Suas malas foram, 
então, enviadas para Madri. O autor, porém, trocou o voo para Madri na manhã 
seguinte, para um outro voo, agora da empresa Lufthansa, que sairia na tarde do dia 
seguinte, de Frankfurt diretamente para São Paulo. Permaneceu por todo o tempo no 
aeroporto, sem que tivesse tido qualquer suporte da companhia aérea para 
alimentação.

Já no seu destino, o autor apelante teve suas malas 
extraviadas, recuperando-as somente no dia 29 de dezembro de 2010 e dia 05 de 
janeiro de 2011, véspera de seu retorno à Alemanha, uma mala de cada vez. Privado 
de todos os seus pertences, viu-se obrigado a adquirir peças de vestuário para que 
pudesse passar suas férias no Brasil, sem poder, no entanto presentear seus 
familiares, no Natal, com os objetos que trazia do exterior. 

Afirmou, assim, que teve prejuízo material de 
aproximadamente R$ 700,00 entre gastos com alimentos no aeroporto de Frankfurt e 
roupas no Brasil. Não trouxe, porém, qualquer comprovante de tais gastos. A 
empresa apelada, por sua vez, impugnou os danos materiais alegados (fls. 62/63), 
com o que estava transferida, por força do art. 333, I, do CPC, para o autor, a prova 
do “an debeatur” e do “quantum debeatur”, prova que não logrou fazer. Prova 
alguma há de que tenha trazido presentes natalinos ou de que tenha feito gastos com 
roupas; nem se socorra do que poderia parecer óbvio. Presentes, poderia tê-los 
adquirido no fim da viagem, e não necessariamente no Exterior, pelo que não é certo 
tenham sido adquiridos mimos. Roupas, poderia ter se socorrido do empréstimo 
delas, ter sido presenteado com elas, enfim, ter sido socorrido por alguma forma. E 
se não há prova sequer do “an debeatur”, não há que se chegar ao “quantum 
debeatur”. 

Há de se ressaltar que o apelante sequer descreve ou 
individualiza os presentes que diz ter trazido ou as peças de roupa que teria 
adquirido. Limitou-se a um valor de setenta euros para alimentação e quinhentos 
reais para as roupas, o que não quer dizer nada. Se fosse admitido como certo o “an 
debeatur”, o que se admite apenas para argumentar, de qualquer maneira não 
haveria como liquidar a obrigação, diante do que dispõe o art. 946 do Cód. Civil. 
Não há parâmetro algum para arbitramento.

Resta incontroversa, portanto, apenas a privação das 
malas por certo tempo.

Quanto aos danos morais, é inequívoco que o extravio 
da mala na viagem de ida (reside na Alemanha), contendo todos os pertences do 
autor,  acarretando-lhe constrangimentos e dissabores que excederam o patamar de 
mero aborrecimento e influíram no seu equilíbrio psíquico. 

Em outras palavras, nos fatos descritos e 
incontroversos há evidente dano moral consistente em “dor, vexame sofrimento ou 
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 
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bem-estar” (SÉRGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, 
Responsabilidade Civil, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2002, 549/50).

Não há que falar em exclusão da responsabilidade da 
apelante em razão de fato fortuito ou de força maior, consubstanciado no atraso do 
vôo em decorrência de questões climáticas. Primeiro porque não se atribuiu ao 
atraso os danos sofridos pelo autor; segundo porque o contrato de transporte 
constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado 
ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados, o que inclui o 
transporte incólume da bagagem do passageiro. 

Assim, o reconhecido dano moral há de ser indenizado.

Passemos à análise do quantum.

A questão da quantificação do dano moral é delicada, 
eis que não há parâmetros legais para estimá-lo. “Enquanto o ressarcimento do dano 
material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio 
afetado mediante a aplicação da fórmula “danos emergentes-lucros cessantes”, a 
reparação do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem 
mensurar a dor.”(obra citada Carlos Roberto Gonçalves, p. 569). 

A árdua tarefa de estipular o valor do dano moral deve 
ser exercida com acentuado rigor, utilizando-se de um critério de razoabilidade, de 
acordo com a situação econômica daquele que receberá e daquele que deve pagar, 
baseando-se, também, nas impressões tomadas no curso do processo.

Em situações como esta, a jurisprudência baliza a 
indenização com esteio na natureza do dano, gravidade das consequências, 
proporção da compensação em relação ao sofrimento, função punitiva, mas também 
no comportamento daquele que causou o dano. Deve-se, também, levar em conta 
também a posição social da vítima (engenheiro químico) e o caráter educativo da 
indenização, sem enriquecimento sem causa.

Diante disto, tem-se por suficiente a indenização 
fixada pela douta Magistrada, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Referido valor, 
ademais, segue os critérios da equidade, que levam o comportamento do ofensor 
(negligente), a intensidade do sofrimento (extravio de bagagem), a repercussão da 
ofensa (média) e o caráter punitivo da indenização (sem enriquecimento sem causa). 

Fica, portanto, mantida a r. sentença na sua inteireza.

Pelo exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao 
recurso.

 

SILVEIRA PAULILO
Relator


		2015-03-24T15:16:14+0000
	Not specified




