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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1092157-15.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelados 
EDSON ANTONIO MIRANDA e CRISTIANE APARECIDA ALVES DA 
COSTA MIRANDA, é apelante DEUTSCHE LUFTHANSA CARGO A. G..

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 ao recurso, com observação. 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, 23 de junho de 2016.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 6972
Apelação  nº 1092157-15.2013.8.26.0100
Apelados: Edson Antonio Miranda e Cristiane Aparecida Alves da Costa 
Miranda 
Apelante: Deutsche Lufthansa Cargo A. G. 
Interessados: Condor Flugdienst GMBH e United Air Lines Inc.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Priscilla Bittar Neves Netto

Ação de indenização – Transporte aéreo internacional– 
Extravio temporário de bagagem – Companhia aérea 
que não demonstrou ter tomado providências para 
minimizar a má prestação dos serviços – 
Responsabilidade objetiva – Aplicação do artigo 14 da 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – 
Afastamento da Convenção de Varsóvia e posteriores 
modificações (Convenção de Haia e Convenção de 
Montreal), assim como do Código Brasileiro de 
Aeronáutica – Dever de reparar configurado – Dano 
moral in re ipsa – Indenização fixada com 
razoabilidade – Sentença mantida – Recurso 
desprovido, com observação.

Em ação declaratória e condenatória 

ajuizada por Edson Antonio Miranda e Cristiane Aparecida Alves da 

Costa Miranda em face de Condor Flugdienst GMBH e Lufthansa 

Cargo A.G., a r. sentença (fls. 269/273), de relatório adotado, julgou 

parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a pagarem 

aos autores indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) para cada um, atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de 

Justiça a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação; diante da sucumbência 

recíproca, condenou cada parte a arcar com as despesas a que deu 

causa e com os honorários de seus patronos.

 Apelou a corré Deutsche Lufthansa 

A.G. (fls. 277/287) a sustentar a culpa exclusiva da corré Condor, 
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única empresa responsável pelo extravio da bagagem; a ausência de 

comprovação de dano moral a ensejar indenização; o valor arbitrado 

tem caráter punitivo, o que é vedado; a necessidade de aplicação da 

Convenção de Montreal ao presente caso; caso mantida, a 

indenização deve ser limitada em 332 DES (direitos especiais de 

saque), nos termos dos arts. 19 e 22 da Convenção de Varsóvia. 

Requereu a reforma da sentença.

A corré “Condor” noticiou a 

composição amigável com os autores (fls. 290/292), que foi 

homologada pelo Juízo, com a extinção do processo em relação a 

esta corré (fls. 293).

Recurso da corré Lufthansa preparado 

(fls. 288/289) foi recebido em ambos os efeitos (fls. 293) e 

respondido (fls. 297/306).

Intimadas, as partes não se opuseram à 

realização de julgamento virtual (fls. 314 e 315).

É o relatório.

O inconformismo não procede.

Os apelados alegaram terem adquirido 

passagens aéreas das rés para realizarem viagem a Paris, sendo que a 

corré Condor operou o primeiro trecho de Recife até Frankfurt, em 

08/02/2013, onde embarcaram em voo da apelante Lufthansa até o 

destino final, com chegada às 11 horas do dia 09, para 

comparecerem à cerimônia e festa de casamento nesse dia às 17:30 

h.
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Ocorre que as bagagens foram 

extraviadas e lhes foi informado que chegariam no voo das 17 horas, 

mas foram entregues no hotel às 1:30 h do dia seguinte, o que fez 

com que perdessem o casamento por não terem roupas apropriadas.

A responsabilidade civil da apelante é 

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

Defesa do Consumidor), aplicável à hipótese, conforme remansosa 

jurisprudência do Colendo 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 
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Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, 
portanto, ao Código Consumerista.
2. (...)
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)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM 
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS 
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS 
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 
que, 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 (cf. AgRg no REsp 
1.101.131/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 
DJe 27/4/2011; AgRg no Ag 1.230.663/RJ, Rel. Ministro 
João Otávio de Noronha, DJe 3/9/2010, e AgRg no Ag 
1.035.077/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 
1º/7/2010).
2. (...)
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag nº 1.389.642/RJ  Terceira Turma  Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.09.2011, DJe de 
20.09.2011)

E o dever de reparação pela 

responsabilização objetiva evidenciada no caso concreto abrange o 

dano moral pela falha na prestação de serviços e consequente 

violação dos preceitos protetivos da relação consumerista, estatuídos 

pela Lei nº 8.078/90, independentemente da prova da ocorrência dos 

danos experimentados pelos demandantes (dano moral in re ipsa).

Houve manifesto descumprimento 
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contratual por parte da apelante, na medida em que não realizou a 

entrega da bagagem dos apelados, inexistindo prova de fator 

excludente de responsabilidade.

No presente caso o dano moral é 

evidente, já que os apelados ficaram despojados de suas roupas de 

festa, o que os impossibilitou de comparecerem ao casamento do 

amigo, motivo da viagem a Paris. 

Trata-se de situação que extrapola o 

mero aborrecimento. Gera aflição, angústia, impotência e atinge os 

valores anímicos, o que gera o dever de reparação. 

A apelante alegou que a culpa pelo 

atraso na entrega das bagagens foi da corré Condor, mas não trouxe 

nenhum documento aos autos para comprovar tal alegação.

Relativamente ao valor da indenização 

fixada em primeiro grau, nada há a ser modificado.

Trata-se de arbitramento adequado e 

conforme a realidade do processado. Nada há de excessivo ou 

abusivo a desnaturar a indenização por danos morais.

Irrepreensível, portanto, a r. sentença 

recorrida que é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

observado, no entanto, o acordo celebrado (fls. 290/292 - CC, art. 

844, §3º).

Convencido de tais razões, meu voto 

NEGA PROVIMENTO ao recurso, com observação.
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MAURÍCIO PESSOA
Relator
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