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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004024-07.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado 
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G., é apelado/apelante FABRICIO BEDUSCHI 
BELOTI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram 
provimento em parte ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso adesivo do 
autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 28 de março de 2016.

Castro Figliolia
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 14907

APEL. Nº: 1004024-07.2014.8.26.0344

COMARCA: MARÍLIA

JUÍZA: PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA

APTES. e APDOS.: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. e FABRÍCIO BEDUSCHI 

BELOTI (recurso adesivo)

RECURSO DA RÉ  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE  EXTRAVIO DE BAGAGEM  aplicação do 

C.D.C. à espécie  precedentes do S.T.J.  responsabilidade 

objetiva  artigo 14 do C.D.C.  sentença mantida.

DANO MORAL  responsabilidade da ré evidenciada pelo 

deficiente cumprimento do contrato de transporte  dano moral 

ocorrente  indenização fixada em R$ 7.000,00  montante 

demasiado  redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil 

reais)  valor que atende às peculiaridades do caso concreto  

sentença reformada neste aspecto. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  fixação em 20% sobre o 

valor da condenação, sendo descabida a adoção de percentual 

inferior ao estipulado na sentença, notadamente porque houve 

redução da base de cálculo  sentença mantida.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR  DANO MATERIAL  

bagagem entregue no dia seguinte à chegada do autor ao seu 

destino  compra de itens estritamente necessários  bens que 

passaram a integrar o patrimônio do autor, a despeito de 

supostamente terem sido adquiridos tão-só por causa do extravio 

da bagagem  inexistência de dano material do autor a respeito  

notas fiscais e recibos juntados em língua estrangeira, 

desacompanhados da versão em vernáculo (artigo 157 do CPC)  

sentença mantida.

Resultado: recurso da ré provido em parte, desprovido o recurso 

adesivo do autor.
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Vistos.

Trata-se de ação ordinária, denominada de indenização por 

danos morais e materiais, ajuizada pelo autor Fabrício Beduschi Beloti contra a ré 

Deutsche Lufthansa A.G. Alegou o autor que é gerente de exportação da empresa Bel 

S/A e confirmou presença na 44ª Feira Internacional de Doces e Biscoitos, em 

Colônia, Alemanha. Embarcou em Guarulhos, SP, em 23/01/2014, com conexão em 

Munique. O destino final era Colônia, Alemanha, com chegada prevista para 

24/01/2014 (fls. 23). Desembarcou em Colônia às 11 horas, como previsto. As duas 

malas que levou na viagem foram extraviadas. Fez reclamação junto à ré que 

confirmou que a bagagem havia sido extraviada. A ré se comprometeu a enviar as 

malas até às 17 horas do mesmo dia ao hotel. Ficou sem condições de fazer sua 

higiene pessoal, tomar um banho e atender futuros clientes em potencial. Manteve 

contato com a ré para se informar sobre a localização da bagagem. Obteve a 

informação de que deveria ir até o aeroporto para esperar a bagagem. Estava 

preocupado porque tinha compromisso profissional às 20 horas.  Sofre de hipertensão 

e toma medicamento para trombose (fls. 24). Os remédios se encontravam em sua 

bagagem extraviada e não pôde fazer uso deles. Dirigiu-se ao aeroporto e foi 

informado de que a bagagem não havia chegado e que seria entregue no hotel nas 

próximas horas. Foi obrigado a ir ao centro da cidade para fazer o mínimo de 

compras necessárias para que fosse possível atender seu cliente às 20 horas. 

Comprou o estritamente necessário como calça jeans, camiseta e produtos de higiene 

(fls. 20) e teve que pedir alguns pertences emprestados a um conhecido, gerando 

desconforto. Por estar representando a sua empresa, era indispensável uma 

apresentação pessoal impecável. As malas chegaram no dia seguinte. Constava na 

etiqueta de identificação da bagagem a seguinte observação: “missed connex 

baggage” (bagagem de conexão perdida). Pediu a condenação da ré no pagamento de 

indenização por dano material no valor de R$ 1.102,50 e por dano moral no valor de 

trinta salários mínimos.

A demanda foi julgada parcialmente procedente (fls. 79/83), 

para o fim de ser a ré condenada no pagamento de indenização por danos morais no 
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valor de R$ 7.000,00. O pedido de indenização por dano material foi rechaçado. A ré 

foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor da condenação. 

Inconformados, autor e ré recorreram. O recurso do autor é 

adesivo.

A ré, em seu apelo (fls. 86/96), sustentou que não houve 

extravio de bagagem e sim, atraso na entrega de apenas um dia. Houve mero dissabor 

momentâneo. Não houve prova do dano moral. Para fixação do valor da indenização 

por dano moral deve ser considerado apenas o caráter compensatório e jamais o 

punitivo. Devem ser aplicados ao caso os dispositivos da Constituição Federal e do 

Código Civil que determinam a integral aplicabilidade da Convenção de Montreal. 

De acordo com a Convenção de Montreal, os limites da indenização devem ser 

fixados em 332 DES. Os honorários advocatícios foram fixados em patamar 

excessivo e merecem redução. Pediu o provimento do recurso para o fim de se afastar 

a condenação no pagamento da indenização por dano moral. Alternativamente, 

pugnou pela aplicação dos termos e limites da legislação específica.

O autor, em seu recurso adesivo (fls. 113/116), sustentou que 

aplica-se ao caso o C.D.C. Alegou que a ré não questionou os recibos juntados. Fez 

prova de todos os gastos que teve em razão do ato ilícito da ré. O dano material 

restou comprovado por meio das notas fiscais e recibos dos produtos. Os valores 

estão em conformidade com os praticados pelo mercado. Não estava preparado para 

ter gastos extras. Pediu o provimento do recurso adesivo para o fim de ser a ré 

condenada no pagamento de indenização por danos materiais.

Em suas respostas (fls. 105/109 e fls. 120/125), as partes 

basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem 

desprovidos.

Recursos regularmente processados.

É a síntese necessária.

Por primeiro, analisa-se o apelo da ré. Na sequência, será 

analisado o recurso adesivo do autor.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais em virtude do extravio de bagagem.
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O entendimento pacífico do S.T.J. é pela aplicação do C.D.C.

Dessa forma, a responsabilidade dos prestadores de serviço de 

transporte é objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas 

podendo ser elidida nas hipóteses previstas no § 3º:

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

É incontroverso o extravio da bagagem. Tal fato não foi 

contestado pela ré.

Depreende-se dos autos que o autor utilizou-se do serviço da ré 

para o percurso aéreo entre Guarulhos (SP) e Colônia, Alemanha, com conexão em 

Munique, no dia 23/01/2014, com chegada ao destino no dia 24/01/2014. No referido 

voo, as duas malas que levava foram extraviadas. As malas foram entregues ao autor 

no dia seguinte.

A perda da bagagem do autor só vem a corroborar a 

deficiência quanto ao cumprimento do contrato de transporte e não exime a 

responsabilidade da ré, como se verá adiante.

Cabia à ré, que explora a atividade de transporte de 

passageiros, prestar de forma segura, eficiente e adequada o serviço contratado e 

atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua atividade, evitando 

assim, o extravio da bagagem de seus clientes. 

Patente, portanto, o deficiente cumprimento do contrato de 

transporte pela ré. 

Da referida conduta, adveio dano de ordem moral ao autor.

O autor demonstrou os transtornos, aborrecimentos e 

constrangimentos pelos quais passou em decorrência do extravio de sua bagagem. O 

simples fato de chegar a outro país e ver-se privado de seus pertences pessoais é 

suficiente para fazer surgir o dano moral. 

Repise-se. Todos estes percalços são aptos a gerar o 

desconforto moral passível de indenização. Nesse sentido, o seguinte julgado:
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“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTRAVIO DE 

BAGAGEM- TRIBUNAL A QUO QUE ATESTOU A FALHA NO 

SERVIÇO E ESTIPULOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Discussão 

quanto ao valor da indenização arbitrada a título de reparação por 

danos morais e falha na prestação do serviço da companhia aérea. 

Inviabilidade no caso concreto. Tribunal a quo que fixou o quantum 

indenizatório balizado pelos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como entendeu presente a referida falha. 

Impossibilidade de reexame nesta seara, sob pena de afronta ao texto 

da Súmula n. 7/STJ. 2. Recurso desprovido, aplicando-se multa em 

desfavor da insurgente. (AgRg no AResp nº 60880/RS, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma S.T.J., j. em 19/06/2012, v.u.).

Presentes o dano moral e a responsabilidade da ré, passa-se à 

análise do quantum da indenização.

Com a devida vênia e resguardada a convicção pessoal da 

ilustre magistrada sentenciante, ela fixou valor um tanto exacerbado a título de 

indenização  R$ 7.000,00. 

Não se olvida que, além do caráter dúplice que se 

consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização 

proveniente de dano moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, no momento da fixação do quantum debeatur. A indenização 

deve ser prudentemente arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de 

forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da 

vítima, nem demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade 

econômica da demandada, sem porte para lhe coibir a prática de atos semelhantes.

É razoável, no caso dos autos, a redução de indenização para o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos 

1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. RT  7ª edição, 2007, p. 1708.
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elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o 

conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. Relembre-se 

que a bagagem foi devolvida intacta ao autor no dia seguinte. Ademais, cediço que se 

havia prescrição de remédios contínuos, caberia ao autor levá-los em bagagem de 

mão. No mais, o alegado compromisso profissional agendado para as 20 horas não 

restou demonstrado nos autos.

Tal quantia não implica enriquecimento sem causa, bem como 

traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a 

indenização na espécie, ao compelir a ré a tomar mais cautela no desenvolvimento de 

suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas atualmente prevalece 

na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na estipulação do valor da 

indenização.

Duas observações são necessárias.

Como não houve fixação de indenização, mas redução da já 

estipulada, a correção monetária se dá desde a data da sentença, sem que haja 

violação ao enunciado da Súmula nº 362 do S.T.J.

A redução da indenização estipulada em 1º grau, não implica 

sucumbência recíproca, ante o disposto na Súmula nº 326 do S.T.J.

A ré se insurgiu especificamente quanto à excessiva 

condenação dos honorários advocatícios. 

Não merece reparos a decisão atacada no que concerne ao 

percentual adotado para a verba. A redução de tal percentual não remuneraria 

condignamente o trabalho desenvolvido nos autos pelo procurador do autor  

notadamente porque houve redução da base de cálculo.

Agora, analisa-se o recurso adesivo do autor.

O autor pediu a condenação da ré no pagamento de 

indenização por dano material. Alegou que comprou itens estritamente necessários 

por conta do extravio da bagagem. Para demonstração do alegado, juntou aos autos 

os recibos de fls. 20/22 e 25.

A reparação do valor dos bens adquiridos pelo autor para 

utilização na viagem é descabida. É que tais bens, a despeito de supostamente terem 

sido adquiridos tão-só por causa do extravio da bagagem, passaram a integrar o 
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patrimônio do autor. Não foram colocados à disposição da ré, pelo que não há que se 

falar em prejuízo do autor a respeito.

De resto, como bem analisou a i. magistrada sentenciante, “os 

documentos exibidos pelo autor para comprar tais despesas (fls. 20/23 e 25/26), 

estão em língua estrangeira e não estão acompanhados da versão em vernáculo, 

firmada por tradutor juramentado, contrariando o disposto no artigo 157, do 

Código de Processo Civil” (fls. 81).

Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso da ré e 

nega-se provimento ao recurso adesivo do autor.

CASTRO FIGLIOLIA

              Relator 
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