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Registro: 2015.0000968734

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0034924-51.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

LUFTHANSA GERMAN AIRLINES, é apelado MARIANA ALVARENGA 

ALBINO DE OLIVEIRA.

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), WALTER 

FONSECA E GIL COELHO.

São Paulo, 17 de dezembro de 2015. 

GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 32.638 

Apelação n.º 0034924-51.2011.8.26.0002

Comarca: São Paulo - 1ª Vara Cível

Apelante: Lufthansa German Airlines 

Apelado: Mariana Alvarenga Albino de Oliveira

Juiz(a) de 1ª Inst.: Hertha Helena Rollemberg Padilha

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo. Viagem internacional. 
Extravio de bagagem.  Responsabilidade da empresa aérea, pois não tendo 
entregado a bagagem ao fim da viagem incorreu em mora e assim deve 
suportar os riscos pelo posterior perecimento do bem. Indenização que deve 
ser pelo valor dos efetivos prejuízos, aferidos segundo critérios de 
razoabilidade. Dano moral. Ocorrência. Valor concedido que observa 
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, a tarifação por extravio 
de bagagem prevista na Convenção de Varsóvia não prevalece, podendo a 
indenização ser estabelecida em valor maior ou menor, consoante a apreciação 
do magistrado no tocante aos fatos acontecidos

Trata-se de ação de indenização oriunda de transporte aéreo julgada 

parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 199/204, de relatório adotado, que 

condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos 

desde a data do julgado e acrescidos de juros legais de mora a partir da citação, 

bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apela a ré (fls. 207/219) alegando que a autora não tem interesse de 

agir ante a existência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

oportunidade em que houve o pagamento prévio de indenização. Imputa à TAM 

Linhas Aéreas S/A a responsabilidade pelo extravio das bagagens, já que foi a 

transportadora no primeiro trecho da viagem, entre Guarulhos e Frankfurt. Afirma 

que a conclusão da viagem por transporte ferroviário ocorreu por motivo de força 
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maior em virtude de uma nevasca. Manifesta-se pela inexistência de danos morais, 

que não podem ser presumidos, vetada a condenação em caráter punitivo. Pleiteia 

a aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa 

do Consumidor, nos termos do art. 5º, § 2º c.c. o art. 178 ambos da Constituição 

Federal.

Recurso preparado (fls. 221/224) e respondido (fls. 238/245), 

manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

O recurso não está a merecer qualquer provimento.

A autora narra na inicial que em 18.12.2010 embarcou no voo 

JJ8070 em Guarulhos com destino a Paris e que, ao fazer a conexão em Frankfurt, 

teve que completar a viagem por via férrea, já que os pousos e decolagens estavam 

suspensos em razão de uma nevasca. Afirma que ao solicitar a sua bagagem, ainda 

na conexão, foi informada de que a mesma não havia sido entregue e que em 3 

dias chegaria a Paris. Ocorre que a viagem de trem atrasou, o que gerou a revolta 

dos demais passageiros, que foi interrompida pela polícia com a utilização de gás 

lacrimogêneo no vagão no qual a autora estava. Assim, a autora afirma que ficou 

presa no trem, no meio da neve e respirando o gás, além de ter enfrentado a 

temperatura negativa de Frankfurt apenas com os pertences da bagagem de mão. 

Finalmente, já em Paris, afirma que ficou no hotel por 3 dias aguardando a 

devolução, o que não foi cumprido pela ré, uma vez que retornou ao Brasil em 

05.01.2011 ainda sem as malas.

De início, a alegação de falta de interesse de agir não merece 

qualquer acolhimento, uma vez que o pagamento extrajudicial não é capaz de 
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afastá-lo. O valor de R$ 2.967,95 (fls. 95) foi pago nos termos da Convenção de 

Montreal e destinado ao ressarcimento pelo danos materiais, cuja diferença de R$ 

538,00 (fls. 17) foi corretamente afastada na sentença.

E conforme bem apontado pela MM. Juíza que proferiu o despacho 

saneador "a autora entende que o valor que recebeu de indenização da ré não foi 

suficiente para reparar todos os prejuízos que alega ter sofrido, inclusive morais, o 

que revela que tem necessidade do provimento jurisdicional invocado, a fim de 

que possa, eventualmente, ser indenizada pela totalidade desses prejuízos" (fls. 

104).

Assim, nem é preciso dizer que tanto sob o aspecto da adequação, 

quanto da necessidade, a autora não é carecedora da ação. Basta atentar para a 

existência da pretensão resistida da autora, a qual se vê obrigada a invocar o 

Judiciário para exigir um direito que possui, em face do negócio havido entre as 

partes.

Por sua vez, a pretensão de imputar a responsabilidade à TAM 

Linhas Aéreas S/A também não procede.

Além de não haver qualquer prova a respeito de onde efetivamente 

ocorreu o extravio, se no trecho Guarulhos-Frankfurt ou se entre Frankfurt-Paris, 

vê-se que quem tratou da indenização, bem como de toda da comunicação com a 

autora, foi a apelante (fls. 19/28).

Ademais, o art. 88, do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

que “Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso poderá ser 

ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos 

autos, vedada a denunciação da lide”.
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E assim o é “(...) porque, o CDC, ao prever a possibilidade de regresso, 

determina que a mesma se processe em processo autônomo, ou seja, um outro processo. 

A finalidade dessa norma é dar celeridade ao pleito indenizatório do consumidor e ao 

mesmo tempo evitar a multiplicação de teses e argumentos de defesa que dificultam a 

identificação da responsabilidade do fornecedor (...)” (CLÁUDIA LIMA MARQUES 

et al. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Ed. 

Rev. dos Tribunais, 2006, p. 1040).

A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - INDENIZAÇÃO - 
DENUNCIAÇÃO À LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - 
CARACTERIZAÇÃO - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DO 
ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Em se tratando de demanda decorrente da relação de consumo, 
descabe a denunciação da lide, nos expressos termos do artigo 88, do 
Código de Defesa do Consumidor, na medida em que referido 
dispositivo, expressamente veda tal intervenção”.

(AI 884.487-00/3 - 32ª Câm. - Rel. Des. WALTER ZENI - J. 
7.4.2005)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
ACIDENTE QUE CAUSOU DANOS AOS PASSAGEIROS. 
CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. DENUNCIAÇÃO DA 
LIDE DA SEGURADORA OU, ENTÃO, CHAMAMENTO AO 
PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 
TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
RECURSO DESPROVIDO”.

(Relator(a): Coelho Mendes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 
15ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/08/2015; Data de 
registro: 21/08/2015)

“TRANSPORTE DE PESSOAS   ACIDENTE   AGRAVO 
RETIDO   Aplicação das normas do CDC   Denunciação da lide   Não 
cabimento   Aplicação da regra prevista no art. 88, do CDC   
Possibilidade de posterior ajuizamento de ação de regresso autônoma   
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Manutenção do indeferimento da denunciação da lide”.

 (Relator(a): João Batista Vilhena; Comarca: São José do Rio Preto; 
Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
30/07/2015; Data de registro: 05/08/2015)

Neste mesmo sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. 
DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC.

1. Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de 
Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). 
Precedente da Quarta Turma - RESP 660.113/RJ.

2. Recurso especial não conhecido.”

(REsp 782.919/SP, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, 
QUARTA TURMA, julgado em 12.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 571).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. 
DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 535, CPC. OMISSÃO. 
INOCORRÊNCIA. SANÇÃO. ARTIGOS 538, § ÚNICO, 18, § 2°, CPC. 
MULTA. PROCRASTINAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
DENUNCIAÇÃO Á LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88, CDC. ART. 
70, III, CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO 
DEMONSTRADA.

(...)

3. Improcedem as razões recursais quanto ao pedido de denunciação 
da lide, posto que, como bem decidiu o acórdão recorrido, em se tratando 
de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do 
Consumidor, descabe tal pretensão. O artigo 88, do Código de Defesa do 
Consumidor, veda expressamente a denunciação da lide. Precedente.

(Cfr.NELSON NERY JUNIOR, in "Código de Processo Civil 
Comentado", Ed. RT, 4ª ed. p. 1874, nota 3, ao artigo 88 do CDC).

(...)”
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(REsp 660.113/RJ, Rel. Ministro  JORGE SCARTEZZINI, QUARTA 
TURMA, julgado em 16.09.2004, DJ 06.12.2004 p. 336).

E a jurisprudência daquela Corte Superior também foi assertiva ao 

explicar que a restrição à denunciação da lide do artigo 88 do CDC também se 

aplica a outras hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE 
ESGOTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 
RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de 
utilização do instituto da denunciação da lide nas demandas 
consumeristas, ante disposição contida no art. 88 do CDC.

Precedentes: AgRg no AREsp 195165/MG, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 14.11.2012; AgRg no AREsp 
157812/RJ, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 
2.8.2012.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 501.633/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 
28/05/2014)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.

1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se 
restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 
do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de 
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

2. Revisão da jurisprudência desta Corte.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.

(REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 
28/05/2012)
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Quanto ao dever de indenizar é certo que o contrato de transporte 

traz ínsita a cláusula de incolumidade, porquanto ao transportador se impõe uma 

obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro e suas bagagens ao 

destino a salvo e incólumes. Nesse sentido, o caput do artigo 734 do Código Civil 

é por demais claro:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às 
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 
sendo nula cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do 
valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”

 Assim, segundo leciona CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY: 

“(...) assentado que a responsabilidade do transportador, uma vez inalcançado o resultado 

pelo qual se obrigou, prescinde da verificação de sua culpa, bastando a demonstração do 

nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e a atividade de transporte...” (Código 

Civil Comentado. Coord. p/ Min. Cezar Peluso. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2011, 

p. 754).

Portanto, sem proveito toda a argumentação deduzida pela ré, 

especialmente em relação à impossibilidade pela nevasca, uma vez que não se 

tratou de simples atraso, o que seria aceitável tendo em vista as condições 

climáticas e a confusão no transporte, admitidas pelas próprias partes. O que não 

se pode tolerar é a atribuição de perda da bagagem pela simples alegação de mau 

tempo. Assim, tal perda derivou da própria mora da apelante, incidindo, ao caso, a 

disposição do art. 399 do Código Civil, que diz:

“Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da 
prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de 
força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar 
isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação 
fosse oportunamente desempenhada.”
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De tal maneira, patente que a ré só poderia se exonerar da 

obrigação de indenizar caso tivesse feito prova hábil de que ela não teve culpa ou 

de que o dano ocorreria mesmo que ela não estivesse em mora, prova essa que não 

fez.

Logo, nos termos da regra acima, a partir da mora, o devedor 

suporta o risco do perecimento do bem, visto que perpetuada a obrigação.

E assim com razão, pois como bem explica AGOSTINHO 

ALVIM:

“O fundamento da indenização, no caso de impossibilitar-se a 
prestação, depois da mora, não é a mora, em si: é a circunstância de se 
haver perdido a prestação, por causa dela.

A finalidade da lei não é punir o devedor moroso e sim reparar o dano 
que tenha por origem a sua mora.

Por isso, se a perda da coisa se deu por fato que a pontualidade do 
devedor teria excluído, a sua responsabilidade é inegável. Há um nexo 
causal entre a sua falta e a perda da coisa para o credor.”

(Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Júr. e Un., 1965, p. 73) 

Quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência.

 A respeito da matéria o Colendo Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu: 

“Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e 
extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e 
dos  transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de 
tais fatores.” 

(STJ - AgRg no Ag 442.487-RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, J. 25/09/2006, DJ de 09.10.2006, p. 284)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11ª Câmara de Direito Privado 

10

Apelação n.º 0034924-51.2011.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto nº 32.638 

 Dispensável, por fim, a comprovação de sua efetiva ocorrência. 

Tal orientação da E. Corte Superior, segundo vem reiterando em 

seus julgados, “está consolidada no sentido de que na concepção moderna da 

reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente 

se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a 

prova do prejuízo em concreto” (STJ - REsp 196.024- MG, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, J. 02/03/1999, DJ de 02.08.1999, p. 192) 

 Ante todo o exposto, e pelo que dos autos consta, nego provimento 

ao recurso, mantida a r. sentença por seus fundamentos.  

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator
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