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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0137335-72.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG., é apelado/apelante TAMIRIS FRANKE 
DAMBIT.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento, em parte, à 
apelação, prejudicado o recurso adesivo. 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) e MARINO NETO.

São Paulo, 28 de julho de 2016.

GIL COELHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n.º 0137335-72.2011.8.26.0100

Comarca de São Paulo  1ª Vara Cível

Apelante: Deutsche Lufthansa Ag

Apelada: Tamiris Franke Dambit

Voto n.º 25.037

Transporte aéreo internacional de pessoas  Indenizatória  
Atraso na chegada ao destino e extravio temporário da 
bagagem  Sentença de procedência e fixação de reparação 
moral em R$10.000,00  Compra de bens pessoais no país 
de destino, enquanto não disponibilizada a mala à 
consumidora  Dano material não verificado, sem prejuízo 
financeiro  Danos morais presumidos dos acontecimentos 
 Adequação, porém, do valor indenizatório  Apelação 

provida, em parte  Recurso adesivo prejudicado.

Pretensão de recebimento de indenização julgada 

procedente, adotado o relatório da r. sentença. 

Em apelação, a ré alegou que o dano material tem que ser 

comprovado para possibilitar a reparação e que nenhum dos documentos 

juntados pela autora se presta para a prova do prejuízo material. Afirmou 

que o extravio temporário de bagagem não pode dar ensejo à pomposa 

indenização por danos morais concedida. Disse de impossibilidade de se 

presumir os danos morais, de proibição de condenação de caráter punitivo e 

que o valor indenizatório fixado na r. sentença é desproporcional. Aduziu 

que a Convenção de Montreal é a norma a ser aplicada na hipótese. 

Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

A autora apresentou resposta e recurso adesivo para 

majoração do valor indenizatório. 

Eis o relatório.
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A apelação merece provimento, mas em parte.

A autora narrou que, no dia 18/12/2010, viajou com seu 

namorado do aeroporto de Guarulhos com destino a Dublin em 19/12/2010, 

via conexão em Frankfurt, mas desta última localidade o voo só saiu em 

20/12/2010 e, depois de sobrevoarem não sabe dizer onde, a aeronave 

retornou a Frankfurt, então, no dia 21/12/2010 houve novo embarque e 

pouso em localidade desconhecida, para depois outra decolagem e 

aterrisagem em Cork, Irlanda, já à noite. Contou que nesta última cidade 

foram informados de que iriam de ônibus e que a bagagem já estaria no 

aeroporto de Dublin, lá chegaram e não encontraram as malas, registraram 

o extravio e ela foi obrigada a comprar algumas roupas. Descreveu que só 

na véspera do seu retorno ao Brasil, ou seja, 1/1/2011, encontrou as malas 

no aeroporto de Dublin e foi privada de usar seus pertences pelo tempo que 

esteve fora do Brasil. Acrescentou que arcou com 106,95 euros, na época 

equivalentes a R$243,34, com roupas. Pediu a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos materiais e reparação por danos 

morais.

A ré, por sua vez, argumentou que não aconteceu extravio 

de bagagem, mas, sim, atraso na entrega delas, e que o aborrecimento 

passageiro não dá causa à reparação de dano moral. 

Como disposto na r. sentença, ficaram incontroversos os 

fatos narrados na petição inicial, a saber, chegada atrasada ao destino e 

extravio da bagagem, que só foi disponibilizada à autora no penúltimo dia da 

sua permanência no exterior. A propósito: “A requerida não apenas não 

comprovou ter-se desincumbido satisfatoriamente de sua obrigação de transportar 

a autora pelo meio e no tempo contratado do ponto de embarque ao ponto de 

destino e de entregar à autora sua bagagem em perfeito estado ao término da 

viagem (alegações que sequer impugnou). Tampouco impugnou a requerida o 

documento de fls. 32, consistente em relatório de irregularidade de propriedade de 
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sua própria emissão, em que apontada a ocorrência de irregularidade com dois 

volumes de propriedade da autora, exatamente como por ela descrito na petição 

inicial, comprovada a devolução tardia pelo documento de fls. 33, perfeitamente 

claro que a autora, ao longo da viagem, ficou sem seus pertences.”  

O documento de fl. 36 comprova os gastos suportados 

pela autora para aquisição de itens de uso pessoal. Não obstante, tais 

despesas não configuram danos materiais, já que os bens comprados no 

exterior continuaram na posse da autora. É presumível que a aquisição de 

bens de consumo, na hipótese, deu-se em razão de perda temporária de 

bagagem, mas disto não decorreu dano material, que, necessariamente, 

pressupõe perda patrimonial (a compra de bens de consumo não pode ser 

interpretada como dano emergente).

O dano moral é presumido dos acontecimentos por quais 

passou a autora. Não se pode dizer, como defendido pela ré, que se cuidou 

de mero aborrecimento, afinal, a chegada ao destino aconteceu dois dias 

depois do previsto, sem se esquecer dos diversos embarques e 

desembarques em aeronaves e o término do percurso por ônibus de Cork a 

Dublin e o extravio da bagagem, só restituída pela ré à autora na véspera do 

seu retorno ao Brasil

Não obstante, o valor reparatório fixado na r. sentença é 

superior aos que são fixados em casos semelhantes.  

Observado o disposto no CC, art. 944, é adequado o valor 

reparatório de R$7.000,00, com correção monetária a partir da publicação 

deste julgamento (Súmula 362 do E. STJ), com base na Tabela Prática 

deste E. TJSP, mais juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Cuida-

se de quantia razoável para justa reparação, sem significar enriquecimento 

sem causa. Além disso, servirá de incentivo à ré para redobrar cuidados na 

prestação de seus serviços, e, assim, evitar a repetição de fato semelhante.
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Responderá a ré, por inteiro, pelas custas e pelos 

honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do parágrafo 

único do art. 86 do CPC e Enunciado da Súmula 326 do E. STJ.

Embora sem tramitação regular, verifica-se que no recurso 

adesivo apenas se postula da majoração da verba indenizatória. Como a 

presente decisão é sobre a mesma verba, ficou prejudicado o recurso.

Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, à 

apelação, prejudicado o recurso adesivo.

Gil Coelho

  Relator.
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