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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004026-74.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelada DANIELA FERNANDEZ PERNAMBUCO.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. 
(retificação)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE 
QUEIROZ E CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 12 de julho de 2016

HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1004026-74.2014.8.26.0344
(Processo nº origem 1004026-74.2014.8.26.0344)
Apelante Lufthansa  Deutsche Lufthansa AG
Apelado  Daniela Fernandez Pernambuco 
Comarca  Marília  4ª Vara Cível 

Voto nº 16832

Transporte aéreo - Extravio de bagagem - Convenção de Montreal 
 Inaplicabilidade - Prevalência do Código de Defesa do 

Consumidor  Deficiência no cumprimento do contrato de 
transporte - Responsabilidade objetiva configurada (artigo 14, do 
CDC).
Dano material - Produtos adquiridos em decorrência da má 
prestação de serviço  Indenização devida.
Dano moral  Privação dos pertences da autora por muitas horas - 
Desconforto moral passível de indenização.
Dano moral configurado – Valor da reparação – Adequação ao 
princípio da razoabilidade.
Recurso não provido.

Vistos.

A r. sentença de fls. 143/144, julgou procedente a ação de 
indenização por danos morais e materiais, com condenação da requerida ao pagamento de 
indenização por danos materiais no valor R$ 227,96, e indenização por danos morais no 
valor de R$ 13.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do 
arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do 
valor da condenação.

Apela a requerida (fls. 147/158), alegando que a autora 
apelada não comprovou os danos materiais e morais sofridos. Diz que na realidade não 
houve extravio de bagagem, mas atraso na sua entrega de menos de 24 horas, havendo 
efetiva entrega da sua bagagem. Pede a aplicação da Convenção de Montreal, com 
limitação da indenização. Requer a reforma da sentença com a improcedência da demanda, 
ou a redução da condenação.

Recurso recebido, processado e contrarrazões apresentadas às 
fls. 171/175.

É o relatório.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 
em virtude do extravio de bagagem.

É incontroverso o atraso na restituição da bagagem da autora. 
Tal fato não foi contestado pela ré. Depreende-se dos autos que o autor utilizou-se do 
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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 malas que levava foram extraviadas, as quais só foram entregues à autora 
no dia seguinte. 

O atraso na restituição da bagagem da autora só vem a 
corroborar a deficiência quanto ao cumprimento do contrato de transporte e não exime a 
responsabilidade da ré.

Com efeito, cabia à requerida, 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.

É certo que a presente demanda decorre de relação de 
consumo, de sorte que na hipótese do caso concreto, a obrigação de reparar o prejuízo 
sofrido pelo consumidor decorre da regra do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 
E, apesar de entendimento diverso da apelante, não incidem, no caso, as regras da 
Convenção de Montreal. Isso porque a partir da vigência do Código de Defesa do 
Consumidor, este prevalece sobre a aludida Convenção, de modo que a indenização deve 
ser integral, não cabendo invocá-la. Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal de 
Justiça: “Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Código de 
defesa do consumidor. Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as disposições do 
Código de Defesa do Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia e ao Código 
Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes da Segunda Seção do STJ. Recurso especial não 
conhecido”. (REsp. nº 538685/RO, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 25.11.2003, 
DJ 16.2.2004, p. 269). Também: “Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
não mais prevalece, para efeito indenizatório, a tarifação prevista tanto na Convenção de 
Varsóvia, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o entendimento 
pacificado no âmbito da 2ª Seção do STJ” (REsp. nº 316.280/SP, 4ª Turma, Rel. Min. 
Aldir Passarinho Júnior, j. 6.2.2003, DJ 7.4.2003, p. 290). Também: “Civil. Transporte 
aéreo. Extravio de mercadorias. Após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, a 
responsabilidade pelo extravio de mercadorias no transporte aéreo já não é mais limitada. 
Recurso especial não conhecido”. (REsp. nº 149.136/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 6.12.2002, DJ 10.3.2003, p. 184).

Quanto ao dano material, seu pagamento é devido uma vez 
que a autora efetuou gastos em decorrência do extravio de suas malas, adquirindo produtos 
condizentes com a situação narrada (fls. 20), mesmo estes permanecerem em sua esfera 
patrimonial.

De outra parte, o abalo de ordem moral também deve ser 
indenizado. A autora 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, 
sendo pertinente observar que no caso a autora tinha compromissos profissionais no 
mesmo dia em que chegou ao seu destino. Todos estes percalços são aptos a gerar o 
desconforto moral passível de indenização.
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Consoante lição de Carlos Alberto Bittar: “Na concepção 
moderna da teoria da reparação de danos morais, prevalece, de início, a orientação de 
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com 
isso, verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez 
presentes os pressupostos de direito”. (“Reparação Civil por Danos Morais”, p. 214, 3ª 
ed.).

E, nesse sentido, o C. STJ já decidiu: “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.).

Também, esse E. Corte já decidiu: “Indenização - dano 
material e moral. Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Extravio de bagagem - 
Violação do direito do autor à prestação segura, eficiente e adequada dos serviços de 
transporte contratados, diante da perda de sua bagagem no local de destino da viagem - 
Responsabilidade objetiva da transportadora caracterizada - Artigo 6°, VI, do CDC - 
Dano moral, ademais, que não exige comprovação do prejuízo - Quantum indenizatório 
para o dano moral bem fixado, desmerecendo redução, vez que se equipara àqueles 
arbitrados por esta Col. Câmara em casos correlatos Ademais, a limitação ao quantum 
indenizatório previsto na Convenção de Varsóvia é indevida, porquanto não foi informada 
previamente ao contratante, pelo que incidem mesmo in casu as regras do Código de 
Defesa do Consumidor Apelo desprovido.” (Ap. 7.187.141-5, Comarca de São Paulo, rel. 
Des. Rizzatto Nunes, j. 24.6.2009).

Por isso, presentes os danos morais indenizáveis, vale dizer, 
o dano existe no próprio fato violador, surgindo “ex facto”, na medida em que atingiu a 
esfera do lesado, não havendo necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à 
reparação, que o fato, por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras, 
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide REsp 1059663/MS, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008), o valor fixado em Primeiro Grau, observados os 
fatos da causa, bem se apresenta adequado à reparação até porque e como se sabe, o 
montante devido deve observar as circunstâncias, vale dizer, que a condenação tenha real e 
efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, se apresentando sua finalidade, 
portanto, de ser simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de Lucena, 
“Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva Pereira, 
“Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67, grifei).

No caso, cabendo ao juiz da causa, valendo-se dos poderes 
que lhe confere o artigo 125 e seguintes do CPC/73, dos parâmetros traçados em algumas 
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leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as diversas 
circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa (Carlos Roberto 
Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6ª edição, pág. 414), não se mostra o 
montante fixado como inadequado, já que estabelecido por equidade e de maneira 
moderada, observada a extensão e consequência da injustiça.

Assim, de rigor a manutenção da sentença, afastada a 
incidência do art. 85, §11 do CPC ao caso, em observância ao Enunciado Administrativo 
nº 7 do C. STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, 
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”.

Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora declara 
que não houve vulneração a quaisquer dispositivos legais, mencionados ou não pela parte.

Nega-se provimento ao recurso.

Des. Henrique Rodriguero Clavisio
       Relator
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