
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2016.0000287079

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0044543-02.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante 
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G., são apelados PAULO FERNANDO MANTOAN e LIZ 
BONOMO MANTOAN.

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 sem voto), GIL COELHO E MARINO NETO.

São Paulo, 28 de abril de 2016

WALTER FONSECA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 21.997

APELAÇÃO N° 0044543-02.2010.8.26.0564

COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO  8ª VARA CÍVEL

APTE: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.

APDO: PAULO FERNANDO MANTOAN E OUTRO

MM. JUIZ: Fabio Fresca

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS VÔO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE 
BAGAGEM - PROCEDÊNCIA PARCIAL  PRETENSÃO DE 
REFORMA - DESCABIMENTO  Os autores consumidores 
tiveram suas bagagens extraviadas durante viagem internacional, 
fato que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja 
indenização por danos morais. Não há como negar que os 
acontecimentos descritos no feito, bem como sua repercussão, 
trouxeram, como trariam a qualquer pessoa, abalo psíquico, 
atingindo a tranquilidade dos autores, discrepando, por 
conseguinte, do que se pode qualificar de mero aborrecimento. 
Inegável a ocorrência do dano moral. Precedente do E. Superior 
Tribunal de Justiça  Recurso desprovido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS  
PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 
VALOR ATRIBUÍDO AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS - 
DESCABIMENTO  O quantum atribuído aos danos morais em 
quantia equivalente a R$10.000,00, valor que se mostra 
condizente para amenizar os transtornos sofridos pelos autores, 
sem constituir em enriquecimento sem causa, além de ser 
compatível com a extensão do dano verificado. Danos materiais 
que foram corretamente fixados em R$ 302,90, de acordo com 
comprovação documental que seguiu a petição inicial. Recurso 
desprovido.

Vistos...

Ação de indenização por danos morais e materiais 

julgada parcialmente procedente, para condenar a empresa ré 

ao pagamento de importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a título de danos morais e ao valor de R$ 302,90 (trezentos 

e dois reais e noventa centavos), a título de danos 

materiais, em virtude do extravio de bagagem em viagem 
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internacional realizada pelos autores (fls.111/114).

Inconformada a ré interpõe recurso de apelação, 

defendendo que não pode ser responsabilizada pelo extravio 

de bagagem pertencente aos autores. Aduz que outra empresa 

aérea é que foi contratada para realizar o transporte no 

trecho em que as malas dos autores foram extraviadas, não 

sendo praticada qualquer conduta ou ato ilícito pela ré. 

Aduz a não ocorrência dos danos morais aduzidos pelos 

autores, que tiveram apenas pequeno aborrecimento e mero 

dissabor que não enseja indenização. Refere a não 

comprovação dos danos materiais. Subsidiariamente, pugna 

pela redução da indenização fixada a título de danos morais. 

Persegue, nos aludidos termos, a reforma da r. sentença com 

a improcedência da ação.

Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está 

pronto para julgamento.

É o relatório.

O recurso é desprovido.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do art. 252 

do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Aludido dispositivo regimental estabelece que: “Nos 

recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar 

os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente 

motivada, houver de mantê-la”.
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Nesta Seção de Direito Privado o permissivo tem 

sido largamente utilizado por suas câmaras, seja para evitar 

inútil repetição, seja para cumprir o princípio 

constitucional da razoável duração dos processos.

Confira-se: Apelação 994.06023739-8, Rel. Des. 

ELLIOT AKEL, 1ª Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; Apelação 

994.02069946-8, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK, 1ª Câmara, 

São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 994.05106096-7, Rel. Des. 

NEVES AMORIM, 2ª Câmara, São José do Rio Preto, em 

29/06/2010; Apelação 994.04.069012-1, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO 

BEDRAN, 2ª Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; 

Apelação 990.10.031478-5, Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA, 3ª 

Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 994.05.0097355-6, 

Rel. Des. JAMES SIANO, 5ª Câmara, Barretos, em 19/05/2010; 

Apelação 994.01.0117050-8, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS 

SANTOS, 6ª Câmara, São Paulo, em 27.05.2010; Apelação 

994.04.073760-8, Rel. Des. PAULO ALCIDES, 6ª Câmara, 

Indaiatuba, em 01/07/2010; Apelação 991.09.079089-9, Rel. 

Des. MOURA RIBEIRO, 11ª Câmara, Lins; em 20/05/2010; 

Apelação 991.09.084177-9, Rel. Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, 17ª 

Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991.00.021389-1, 

Rel. Des. PAULO ROBERTO SANTANA, 23ª Câmara, São Paulo, em 

09/06/2010; Apelação 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. 

CÉSAR LACERDA, 28ª Câmara, em 27/07/2010.

O C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado 

esse entendimento quando predominantemente reconhece “a 
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viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo 

de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no 

acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de 

fundamentação no decisum” (REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. de 04/09/2007; REsp 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. de 

21.11.2005; REsp nº 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. ELIANA 

CALMON, j. 17/12/2004; e REsp 265534-DF, 4ª Turma, Rel. Min. 

FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).

Cabe consignar, apenas, que a r. sentença 

acertadamente assentou que “ (...) É incontroverso que os 

autores contrataram, por meio de bilhete eletrônico, a ré 

para realizar o transporte aéreo nos trechos São 

Paulo/Frankfurt e Frankfurt/Salzburg. Ao contrário do que 

sustenta a Ré, o documento de fls. 29 (reclamação de 

extravio) que contém as mesmas identificações dos tíckets de 

bagagens (fls. 26/28), demonstra sim a perda das duas 

bagagens. Como se sabe, o contrato de transporte ostenta uma 

obrigação de resultado, atrelado o transportador aos termos 

pactuados pelas partes no momento da sua celebração. A 

responsabilidade da Ré é objetiva, uma vez que a relação 

entre as partes instaurada é albergada pelo Código de Defesa 

do Consumidor. 1 Anote-se que “o transportador aéreo 

preenche todas as características exigidas pelo art. 3º do 

CDC para defini-lo como fornecedor de serviços. Da mesma 

forma, a caracterização do passageiro, contratante ou não, 

como consumidor é determinada ora pela circunstância de ser 

ele o destinatário final do serviço (art.2º CDC), ora pela 

sua posição como vítima do dano causado pelo fornecimento do 

serviço (art.17 CDC). Por força do art.17 do CDC, todas as 
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vítimas são equiparadas a consumidores” (Cláudia Lima 

Marques, Revista de Direito do Consumidor, Vol.3, 

setembro/dezembro, 1992, pg.159). As Convenções invocadas 

pela companhia aérea não se sobrepõem às normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e do Código de 

Defesa do Consumidor, não prevalecem as limitações da 

responsabilidade do transportador aéreo. Este é, aliás, o 

posicionamento firme do Superior Tribunal de Justiça, 

exposto julgamento do R.Esp. n° 15.6240/SP, cujo Relator foi 

o Ministro Ruy Rosado de Aguiar: "Editada lei específica, em 

atenção à Constituição (art.5º, inciso XXXIII), destinada a 

tutelar direitos do consumidor, e mostrando-se irrecusável o 

reconhecimento da existência de relação de consumo, suas 

disposições devem prevalecer. Havendo antinomia, o previsto 

em tratado perde eficácia, prevalecendo a lei interna 

posterior que com ele se revela incompatível”. Por isso, 

impõe-se o acolhimento da pretensão condenatória. É inegável 

o abalo psicológico vivido pelos requerentes, que tiveram 

suas bagagens extraviadas, o que transpõe os limites do mero 

aborrecimento. As situações angustiantes e aflitivas que 

afetaram o bem estar e tranqüilidade dos autores qualificam-

se como fatos geradores da reparação moral pleiteada. A 

oferta de dinheiro para compras de roupas, produtos de 

higiene e transporte (fls. 30/330), era o mínimo que se 

podia esperar da empresa aérea, o que sequer foi aventado 

pela companhia aérea. A aplicação irrestrita da “teoria do 

valor do desestímulo” (punitive damages), centrada na 

intenção punitiva ao causador do dano, encontra óbice no 

ordenamento jurídico pátrio, que antes do Código Civil de 

2.002 tinha como princípio informador a vedação do 

enriquecimento sem causa, agora prescrita textualmente no 

artigo 884 do Novo Código Civil. O critério que vem sendo 
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utilizado pela jurisprudência na fixação das indenizações 

por danos morais considera as condições pessoais e 

econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento o julgador à realidade da 

vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver 

o enriquecimento indevido do ofendido, servindo ao mesmo 

tempo para desestimular o ofensor a repetir o ilícito. 

Levando-se em conta esses parâmetros, afigura-se razoável a 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

suficiente para compensar os transtornos enfrentados pelos 

autores. O valor da indenização será corrigido a partir da 

data do arbitramento, em consonância com o disposto na 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde 

a data do arbitramento”. O dano material reside nos valores 

gastos com roupas, produtos de higiene e transporte (fls. 

30/33) em Salzburg. A indenização por danos materiais, 

portanto, é fixada em R$ 302,90 (...)” (fls. 112/113).

Com relação à pretensão de alteração do quantum 

fixado a título de indenização, razão também não assiste à 

apelante.

Não obstante inexistirem regras objetivas para a 

fixação do dano moral é sabido que o julgador, ao arbitrá-

lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado pela 

vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-

financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua 

caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o abalo sofrido 

pela vítima, como punitivo-pedagógico, objetivando o 

desestímulo ao ofensor.
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A mensuração da indenização deve guardar valor 

condizente com o propósito a que se destina, ou seja, 

proporcionar “(...) à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em 

contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp. n° 8.768, Rel. 

Barros Monteiro, j. 18/02/1992).

Dessa forma, tendo em conta as peculiaridades do 

caso presente e existência duas pessoas no polo ativo da 

ação, a indenização por dano moral foi corretamente fixada 

pelo d. magistrado da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

e deve ser mantida, por representar quantia suficiente para 

amenizar os danos advindos do ato ilícito, sem constituir em 

enriquecimento sem causa.

A respeito do tema, o E. Superior Tribunal de 

Justiça já deixou assentado que:

“CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL  RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE BAGAGENS EM 

VIAGEM INTERNACIONAL - CONDENAÇÃO - QUANTUM 

- PROPORCIONALIDADE - PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO - INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA 

CORTE.

I - Considerando a falta de critérios legais 

para a fixação de quantum indenizatório por 
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danos morais, a intervenção deste Tribunal 

limita-se aos casos em que a verba for 

estabelecida em patamar desproporcional à 

luz do quadro delimitado em primeiro e 

segundo graus de jurisdição para cada feito. 

II - Nos termos da jurisprudência desta 

Corte, não se afere exorbitância ou 

irrisoriedade no valor equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 

autores, por danos morais decorrentes de 

extravio de bagagem em viagem internacional. 

Como já salientado em inúmeras 

oportunidades, as situações em virtude das 

quais há fixação de indenização por danos 

morais são muito peculiares, de modo que 

eventuais disparidades do quantum fixado, 

sem maior relevância, não autorizam a 

intervenção deste Tribunal. Agravo 

regimental improvido.”(STJ, 3ª Turma, AgRg 

no REsp 745812 / MT, Rel. Min. SIDNEI 

BENETI, julgado em 07/10/2008)

Com relação aos danos materiais, sem razão a ré.

Tal como pontuou a r. sentença, os autores 

descreveram gastos correspondentes à privação do uso da 

bagagem, tais como vestuário, higiene pessoal e despesas com 

deslocamento, no importe total equivalente a R$ 302,90 

(trezentos e dois reais e noventa centavos, cf. fls. 30/33).

Assim, não há como se ilidir a responsabilidade da 

ré, que deve também ressarcir os autores acerca dos danos 

materiais comprovados nos autos.
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Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

WALTER FONSECA

Relator
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