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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0151864-62.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante/apelado DEUTSCHE LUFTHANSA S/A, é apelado/apelante TAM LINHAS 
AÉREAS S/A e Apelado PEDRO SANTANA WAINER.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento às apelações. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), SEBASTIÃO JUNQUEIRA E 
RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 9 de março de 2015. 

Ricardo Pessoa de Mello Belli
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Apelações com revisão nº: 0151864-62.2012.8.26.0100

Comarca: CAPITAL - 35ª Vara Cível do Fórum Central 

Apelantes: DEUTSCHE LUFTHANSA S/A e TAM LINHAS AÉREAS S/A

Apelado: PEDRO SANTANA WAINER

MM. Juiz de primeiro grau: Cesar Augusto Vieira Macedo

Voto nº 20.512

Apelações  Transporte aéreo  Extravio temporário de bagagem em 
voo internacional  Ação indenizatória  Sentença de acolhimento 
dos pedidos  Reforma parcial, para cancelamento da indenização 
por danos materiais e para a redução da indenização por danos 
morais  Verbas da sucumbência repartidas em proporção.
1. Legitimidade de parte  Aferição devendo tomar por pressuposto 
o quadro descrito na petição inicial, sem considerações sobre a 
veracidade ou não dos fatos ali expostos, ou sobre a existência ou 
não do afirmado direito  Aplicação da chamada teoria da asserção, 
adotada pela moderna processualística brasileira. 
2. Contrato cumulativo  Situação dos autos retratando a 
contratação do chamado transporte cumulativo, para o qual o art. 
756 do CC estabelece a responsabilidade solidária dos 
transportadores incumbidos dos serviços, salvo o direito de regresso 
entre estes.
3. Relação de consumo  Responsabilidade das transportadoras rés 
não se subordinando às disposições da Convenção de Montreal  
Aplicação, sim, das normas do Código de Proteção ao Consumidor  
Entendimento praticamente pacificado no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça.
4. Dano material  Despesas com a aquisição de novos 
equipamentos, para a participação do autor no campeonato mundial 
de esgrima, em substituição ao extraviado  Gastos esses que, 
efetivamente, não implicaram desfalque patrimonial para o autor, 
uma vez que os produtos adquiridos se incorporaram a seu 
patrimônio e porque recuperou ele a bagagem extraviada  Episódio 
devendo ser sopesado, sim, no arbitramento da indenização por 
dano moral  Sentença reformada nessa passagem.
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5. Dano moral  Caracterização diante do presumido sofrimento 
experimentado pelo autor, jovem atleta que, em país estrangeiro, se 
viu compelido a adquirir, às pressas, equipamento de esgrima, para 
que pudesse participar de torneio a cujo preparo certamente 
dedicara grande esforço  Exagerada, entretanto, a indenização 
estabelecida a esse título em primeiro grau (R$ 32.000,00)  
Indenização que se reduz para a importância de R$ 20.000,00  
Sentença parcialmente reformada em tal capítulo.  

Apelações a que se dá parcial provimento.

1. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de extravio temporário de bagagem, demanda 

ajuizada por PEDRO SANTANA WAINER em face de DEUTSCHE LUFTHANSA S/A e 

TAM LINHAS AÉREAS S/A.

A r. sentença julgou procedente a ação e condenou 

as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.286,06, a título de indenização 

por danos materiais, e de R$ 32.000,00, à guisa de indenização por danos 

morais. Responsabilizou as rés pelo pagamento das despesas processuais, fixada 

a honorária em 15% sobre o valor da condenação (fls. 209/211).

Apelam as rés. 

Como fundamentos do pedido de reforma da 

sentença, diz a ré Deutsche Lufthansa, em síntese, que: (a) “a empresa 
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responsável pelo extravio da bagagem foi a corré TAM, que não repassou a 

bagagem dos apelados à apelante, quando a bagagem chegou a Madri”; (b) 

“conforme a legislação aeronáutica aplicável a presente demanda (a Convenção 

de Montreal), deve ser responsabilizada pelo dano a transportadora que o 

tenha gerado”; (c) “não houve extravio de bagagem, no presente caso, e sim 

atraso na sua entrega de apenas 2 (dois) dias”. Assim, não há que se falar em 

dever de indenizar; (d) a condenação ao pagamento de indenização por danos 

materiais deve ser afastada por ausência de prova suficiente de seu valor e 

porque os bens adquiridos foram incorporados ao patrimônio do apelado; (e) 

não há provas dos danos morais; (f) de toda sorte, houve exagero no 

arbitramento da indenização por danos morais; (g) faz-se necessária a aplicação 

da Convenção de Montreal ao caso dos autos e da limitação nela estabelecida 

para as indenizações; e (h) houve exagero no arbitramento dos honorários de 

advogado (fls. 216/227).  

De seu turno, a corré Tam traz os seguintes 

fundamentos para a respectiva irresignação: (a) é parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da relação processual, já que todos os fatos alegados foram 

praticados por funcionários da Lufthansa; (b) “o fato ocorreu no trecho da 

viagem realizado pela companhia aérea LUFTHANSA”; (c) “A convenção de 

Montreal  legislação que dispõe sobre o transporte aéreo de pessoas  deixa 
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claro que o viajante só terá direito de ação contra o transportador em cujo 

trecho tenha ocorrido o fato, a não ser que os outros transportadores tenham 

se responsabilizado por todo o percurso, o que não ocorre no presente caso”; 

(d) deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos 

materiais, por ausência de provas; (e) o apelado não experimentou danos 

morais, mas “apenas a privação da bagagem por curto período de tempo”; (f) 

houve exagero no arbitramento dos danos morais; e (g) prequestiona o art. 944, 

parágrafo único, do CC (fls. 233/258). 

2. Recursos tempestivos (fls. 214, 216 e 233), 

preparados (fls. 228/231 e 259/261) e respondidos (fls. 268/271 e 276/284).

3. Em razão de ter o autor atingido a maioridade, o 

Ministério Público deixou de se manifestar no feito (fl. 285).

É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença 

quanto ao mais.

4. Sem consistência a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela corré Tam.
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Ora, se a corré/apelante tem ou não a 

responsabilidade que lhe é imputada na petição inicial, isso se refere, na 

verdade, ao mérito da questão e, portanto, deve ser analisado como tal.

Importa que o quadro fático exposto na petição 

inicial como causa de pedir evidencia, ao menos em tese, a responsabilidade da 

apelante frente ao autor/apelado. 

Incide a apelante no vezo de analisar a presença ou 

não das condições da ação com olhos voltados à existência ou não do próprio 

direito material em discussão na demanda. 

Tal antiquado enfoque apresenta inúmeros 

inconvenientes, bastando dizer, apenas para exemplificar, que, a partir dele, 

toda vez que o réu de uma ação de investigação de paternidade negasse o 

alegado vínculo haveria de fazê-lo à guisa de “preliminar” de ilegitimidade de 

parte, quando se sabe que o tema envolve típica questão de mérito.

No Brasil, a atual processualística adota a chamada 

teoria da asserção, assim explicitada na lição de FREDIE DIDIER JR., que invoca a 

doutrina de ALEXANDRE CÂMARA, KAZUO WATANABE, FLÁVIO LUIZ YARSHELL, 
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LEONARDO GRECO, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, JOSÉ ROBERTO DOS 

SANTOS BEDAQUE, SÉRGIO CRUZ ARENHART, LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA 

CUNHA, ARAKEN DE ASSIS, LUIZ GUILHERME MARINONI, entre vários outros: 

“... As dificuldades que normalmente se apresentam 

na separação das condições da ação do mérito da 

causa  aliadas ao fato de que a extinção do processo 

sem exame do mérito, por carência da ação, após 

longos anos de embate processual, é conseqüência 

indesejável  fizeram com que surgisse uma 

concepção doutrinária que busca mitigar os efeitos 

danosos que a aplicação irrestrita do que o Código de 

Processo determina poderia causar.

Sem olvidar o direito positivo, e considerando a 

circunstância de que, para o legislador, carência de 

ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-

se que a análise das condições da ação, como 

questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita 

ao momento de prolação do juízo de admissibilidade 

inicial do procedimento. Essa análise, então, seria 

feita à luz das afirmações do demandante contidas 

em sua petição inicial (in statu assertionis). 'Deve o 

juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por 

hipótese, que todas as afirmações do autor são 

verdadeiras, para que se possa verificar se estão 
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presentes as condições da ação'. 'O que importa é a 

afirmação do autor, e não a correspondência entre a 

afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito'.

Não se trata de um juízo de cognição sumária das 

condições da ação, que permitiriam o reexame pelo 

magistrado, com base em cognição exauriente. O 

juízo definitivo sobre a existência das condições da 

ação far-se-ia nesse momento: se positivo o juízo de 

admissibilidade, tudo o mais seria decisão de mérito, 

ressalvado os fatos supervenientes que 

determinassem a perda de uma condição da ação. A 

decisão sobre a existência ou não de carência de 

ação, de acordo com esta teoria, seria sempre 

definitiva. Chama-se de teoria da asserção ou da 

prospettazione”. (“Curso de Direito Processual Civil”, 

vol. “1”, p. 173  grifei).

Mérito.

5. Diversamente ainda do que argumentam as 

apelantes, está evidenciada, sem sombra de dúvida, a existência de relação 

jurídica entre elas e o apelado, a ensejar, em princípio, a responsabilidade entre 

tais personagens.
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O negócio que ensejou tal relação jurídica 

representou típico contrato de transporte cumulativo. 

A respeito do chamado transporte cumulativo, veja-

se a lição de VALÉRIA BONONI GONÇALVES DE SOUZA: 

 “Identifica-se em seu aspecto subjetivo pela presença 

de uma pluralidade de transportadores, os quais 

respondem em regime de solidariedade frente ao 

expedidor ou passageiro pela completa execução do 

contrato, sendo irrelevante à sua configuração o fato 

de serem empregados um ou vários modos de 

transporte” (“Comentários ao Código Civil Brasileiro”, 

vol. 7, Forense, 2004, p. 56). 

 CUNHA GONÇALVES remarca, como uma das 

características do transporte cumulativo, a necessidade de um transportador 

como contratante inicial, nos seguintes termos: 

“Este contrato, embora celebrado somente com um 

transportador inicial, obriga todos os transportadores 

subsequentes, pois, em relação a cada um destes, 

fica sendo expedidor o seu predecessor” (op. cit., p. 
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60).

É bem essa a hipótese dos autos, uma vez que o 

apelado, na condição de passageiro, contratou os serviços de transporte de 

ambas as transportadores rés, entregando suas bagagens ao fazer o “check in” 

em São Paulo, junto a companhia aérea Tam,  para  então só retirá-la no  seu 

destino final, em Moscou, na Rússia, por meio da transportadora aérea 

Lufthansa (v. fls. 32/37 e 39/43).

Observe-se que as rés, ora apelantes, não 

impugnaram tal versão sobre como se deu a contratação, nem nada 

apresentaram para infirmá-la.

E o art. 756 do CC é de meridiana clareza ao 

estabelecer a responsabilidade solidária, “pelo dano causado perante o 

remetente”, de todos os transportadores envolvidos no chamado “transporte 

cumulativo”, “ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de 

modo que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele 

ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano.”

6. Sem razão ambas apelantes ao pretender sejam 
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aplicadas à hipótese as disposições da Convenção de Montreal.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça está praticamente consolidada no sentido de que dissensões como a 

tratada nestes autos devem ser solucionadas com o emprego do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Confira-se:

 “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO 

DE MONTREAL - APLICAÇÃO DO CDC  QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE 

- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO 

AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A 

jurisprudência deste  Superior Tribunal de Justiça se 

orienta no sentido de prevalência das normas do 

Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das 

disposições insertas em Convenções Internacionais, 

como a Convenção de Montreal, por verificar a 

existência da relação de consumo entre a empresa 

aérea e o passageiro, haja vista que a própria 

Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do 

consumidor à esfera constitucional de nosso 

ordenamento. 2. Discussão quanto ao valor da 

indenização arbitrada a título de reparação por 
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danos morais. Inviabilidade no caso concreto. 

Tribunal a quo que fixou o quantum indenizatório 

balizado pelos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, impedindo a atuação desta Corte, 

reservada apenas aos casos de excessividade ou 

irrisoriedade da verba, pena de afronta ao texto da 

Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no AREsp 388975/MA, Rel. Min. MARCO BUZZI, 

4ª T., j. 17.10.13). 

 “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. 

FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que a responsabilidade civil das 

companhias aéreas em decorrência da má prestação 

de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, 

não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e 

suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 

Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de 

Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código 

Consumerista. 2. O entendimento pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça é de que o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de 

reparação por danos morais pode ser revisto tão 
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somente nas hipóteses em que a condenação revelar-

se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no 

presente caso. 3. Não se mostra exagerada a fixação, 

pelo Tribunal a quo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de reparação moral em favor da parte 

agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião 

da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo 

qual não se justifica a excepcional intervenção desta 

Corte no presente feito. 4. A revisão do julgado, 

conforme pretendida, encontra óbice na Súmula 

7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de 

matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1380215/SP, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª T., j. 19.4.12). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) 

 

No mesmo sentido, entre tantos outros, os julgados 

proferidos em AgRg no AREsp 108.685/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª T., j. 

20.3.12; AgRg no Ag 1138560/MG, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, 3ª T., j. 

2.9.10; REsp 538685/RO, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, 4ª T., j. 25.11.03; REsp 

169000, Rel. Min. PAULO DA COSTA LEITE, 3ª T., j. 4.4.00; AGRG no Ag. 520732- 

SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª T., j. 25.11.03.
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6. Foi bem proclamado o ilícito contratual imputado à 

responsabilidade das companhias aéreas apelantes.  

Efetivamente, muito embora as apelantes tenham se 

dedicado à procura das bagagens  desaparecidas em 29.3.12 , fato é que as 

bagagens extraviadas apenas foram localizadas e devolvidas com dois dias de 

atraso, em 31.3.12, às 18h, isso evidenciando falha na prestação dos serviços e, 

pois, gerando responsabilidade civil.  

7. E o apelado, atleta internacional de alto 

rendimento de esgrima, demonstrou que, em razão do extravio de sua 

bagagem, necessitou comprar novos equipamentos para que pudesse participar 

do campeonato mundial em Moscou.

As notas de fls. 49/52 e 182/187 evidenciam os 

gastos suportados pelo apelado com a aquisição dos novos equipamentos 

esportivos para poder participar do campeonato, que aconteceu no dia 31.3.12, 

às 9h (cf. fl. 29)  antes, portanto, da restituição da bagagem extraviada. 

 Ainda assim, porém, não vejo como responsabilizar 

as apelantes pelos gastos feitos pelo apelado com a aquisição do equipamento.
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Não seria razoável, com efeito, deferir ao apelado 

indenização pelo valor que gastou na compra daqueles produtos, uma vez que 

não experimentou ele desfalque patrimonial no ato, pois a mercadoria assim 

adquirida se incorporou ao respectivo patrimônio, ainda mais porque a 

bagagem extraviada foi recuperada.

Acertado é, sim, a meu ver, ter tal episódio, 

consistente na necessidade de realização das compras seja considerado no 

arbitramento da indenização por danos morais.

8. O extravio das indigitadas malas trouxe ao apelado 

sofrimento íntimo considerável, digno de proteção jurídica.

De fato, o extravio temporário da bagagem do 

apelado certamente lhe gerou grande abalo de ordem psicológica, por se ver, às 

vésperas de participar do torneio, contando com apenas 15 anos de idade, em 

um país estranho, de língua diversa da sua, obrigado a adquirir novos 

equipamentos de forma imediata, para não ser privado daquela experiência 

única para um jovem atleta.
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Obviamente, também pesou para a aflição do 

apelado a circunstância de ter de lidar com equipamento que não aquele a que 

utilizou nos treinos.

Cabível, portanto, a concessão de indenização a tal 

título.

Não, porém, no valor arbitrado em primeiro grau (R$ 

32.000,00), exagerado nas circunstâncias.

Tenho que a importância de R$ 20.000,00 

representará lenitivo adequado e fator satisfatório de desestímulo à repetição 

do ilícito.

Tal valor experimentará atualização monetária a 

contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ) e o 

principal atualizado será acrescido de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, estes 

a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade de fundo 

contratual.

9. Sobre o prequestionamento pretendido pela 
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apelante, anota-se que não é função do órgão julgador se pronunciar sobre 

todos os dispositivos legais que a parte considera pertinentes para a questão, 

como que a indispensável fundamentação das decisões judiciais consistisse em 

dar resposta a todos os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta 

atividade jurisdicional não teria fim.

Desnecessária, assim, a demonstração do porquê a 

Turma Julgadora não considera afrontados os dispositivos apontados pelos 

litigantes. Basta observar que tal conclusão resulta clara da essência dos 

fundamentos expostos no julgado.

De qualquer forma, apenas para poupar a apelante 

do trabalho de interpor embargos de declaração com finalidade de 

prequestionamento, assinalo, com esteio nos fundamentos acima expostos, não 

enxergar na decisão que se deu à causa, ora confirmada, infração ao dispositivo 

invocado nas respectivas razões recursais (o art. 944, parágrafo único, do Código 

Civil). 

10. Em suma: a r. sentença será parcialmente 

reformada, com o cancelamento da condenação das apelantes ao pagamento 

de indenização por dano material e com a redução da indenização por dano 
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moral.

Recíproca a sucumbência, embora não equivalente, o 

apelado arcará com 15% das verbas do decaimento e as apelantes com os 85% 

remanescentes. As responsabilidades por honorários de advogado, estas se 

compensando até quanto se compensem, são estabelecidas nos mesmos 

percentuais, com base em 15% sobre o montante da condenação.

Posto isso, meu voto dá parcial provimento às 

apelações.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI

   Relator 
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