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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003292-45.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que , são  RENZO 
PASQUALE ZEGLIO AGRESTA e LUFTHANSA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO 
PESSOA (Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 5895
Apelação  nº 1003292-45.2015.8.26.0100
Apte/Apdos: RENZO PASQUALE ZEGLIO AGRESTA e LUFTHANSA 
S/A
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Vitor Frederico Kümpel

Responsabilidade civil – Companhia aérea – Extravio 
de bagagem – Responsabilidade objetiva – Aplicação 
do artigo 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) – Inequívoco o extravio do aparelho de 
reabilitação muscular do autor – Tratamento médico 
interrompido por culpa da ré – Dano moral verificado 
–– Valor da indenização por danos morais fixado pelo 
Juízo de origem com razoabilidade – Valor dos 
honorários advocatícios adequado – Sentença mantida – 
Recursos desprovidos.

Em “ação indenizatória pelo rito 

ordinário  danos morais”, a r. sentença (fls. 98/109), de relatório 

adotado, julgou procedente o pedido para condenar a ré a indenizar o 

autor pelo danos morais sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção 

monetária desde a prolação da sentença, além do pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do 

Código de Processo Civil. 

Apelou a ré (fls. 114/124) a sustentar 

inexistir prova acerca do alegado dano moral, tendo o autor sofrido 

meros aborrecimentos, sendo que não foi impedido de participar do 

campeonato de esgrima; ter o autor ficado sem o aparelho por apenas 

algumas horas, não havendo prova de prejuízo para o seu tratamento; 
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caso mantida a condenação pelos danos morais, a indenização deverá 

ter caráter compensatório e não punitivo, revelando-se exagerada a 

quantia de R$ 10.000,00, devendo ser fixados em 332 DES, 

previstos na Convenção de Montreal, aplicável ao caso; ser 

descabida a inversão do ônus da prova, devendo ser observada a 

regra do artigo 333, I do Código de Processo Civil; ser excessivo o 

valor fixado a título de honorários advocatícios, por não se tratar de 

ação complexa.

O autor apelou (fls. 127/138) a 

requerer a majoração do valor da indenização por danos morais para 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porque o aparelho que utilizava para 

fazer seu tratamento de reabilitação muscular fora extraviado no 

desembarque em São Paulo (24.11.2004), sendo entregue somente 

em 27.11.2004, o que interrompeu o tratamento e acarretou 

prejuízos.

Os recursos foram recebidos em 

ambos os efeitos (fls. 141), preparados (fls. 125/126 e 139/140) e 

respondidos (fls. 143/146 e 147/153).

Intimadas, as partes não se opuseram à 

realização de julgamento virtual (fls. 160 e 161).

É o relatório.

O autor ingressou com a presente ação 

objetivando ser indenizado pelos danos morais sofridos em razão do 

extravio de sua bagagem contendo aparelho de reabilitação muscular 

- DMS, cujo uso não podia ser por ele interrompido, o que causou 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

     Apelação Nº 1003292-45.2015.8.26.0100 São Paulo

severos prejuízos ao seu tratamento.

O extravio da bagagem do autor é fato 

incontroverso nos autos (CPC, art. 334, II).

A responsabilidade civil da ré é 

objetiva, determinada pelo artigo 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), aplicável à hipótese, conforme remansosa 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO. 1. CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. 2. 
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR FIXADO. 
SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade civil das companhias aéreas em 
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada 
em vigor da Lei n. 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. Precedentes.
2. (...)
3. Agravo improvido.” (AgRg no AREsp nº 567.681/RJ  
Terceira Turma  Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze  j. 
23.10.2014, DJe 04.11.2014)

“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. (...)
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3. (...)
4. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg 
no Ag nº 1.380.215/SP  Quarta Turma  Rel. Min. Raul 
Araújo, j. 19.04.2012, DJe 10.05.2012)

O dever de reparação pela 

incontrastável responsabilização objetiva evidenciada no caso 

concreto abrange o dano moral decorrente da falha na prestação de 

serviços e consequente violação dos preceitos protetivos da relação 

consumerista, estatuídos pela Lei nº 8.078/90.

Aqui, o dano moral é evidente, já que 

o autor permaneceu sem o aparelho para reabilitação muscular por 

culpa da ré, fato esse incontroverso, sendo que não podia ficar sem 

usá-lo, conforme prescrição médica não contrariada (fls. 21).

Trata-se de situação que extrapola o 

mero aborrecimento e pela qual a ré deve ser responsabilizada. Gera 

aflição, angústia, desespero, uma vez tratar-se das condições físicas 

de atleta em período de treinamento, sentimentos que refletem nos 

valores anímicos inequivocamente.

Relativamente ao valor da indenização 

fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00), nada há a ser modificado.

Trata-se de arbitramento adequado e 

conforme a realidade do processado. Nada há de excessivo ou ínfimo 

a desnaturar a indenização por danos morais; ao contrário, é 

prudente e pedagógico.

Por fim, o valor fixado a título de 

honorários advocatícios também se mantém, por revelar-se adequado 

às peculiaridades do caso, nos termos do artigo 20, §3º do Código de 
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Processo Civil.

Mantém-se, pois, a r. sentença 

recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, o meu voto NEGA 

PROVIMENTO aos recursos.

MAURÍCIO PESSOA
Relator
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