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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1025858-09.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelado LUIZ CLÁUDIO VIEIRA COSTA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROBERTO DE 
SANTANA (Presidente), SÉRGIO SHIMURA E J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2017.

Paulo Roberto de Santana
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 27682
APEL.   : 1025858-09.2016.8.26.0114
COMARCA : Campinas
APTE.   : LUFTHANSA  DEUTSCHE LUFTHANSA AG
APDO.   : LUIZ CLÁUDIO VIEIRA COSTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS  
TRANSPORTE AÉREO  EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 
BAGAGEM  DEVOLUÇÃO DOS PERTENCES APÓS 
CINCO DIAS DA CHEGADA AO DESTINO - FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA  
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO 
TRANSPORTADOR (ART. 14, CAPUT, DO CDC)  
PRECEDENTES DA 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 
- DANO MORAL CARATERIZADO  INDENIZAÇÃO 
DEVIDA  VALOR REDUZIDO PARA R$ 10.000,00, POR SE 
MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO - 
SENTENÇA REFORMADA  RECURSO PROVIDO EM 
PARTE.

Apelação interposta pela ré contra a 
sentença que julgou parcialmente procedente a ação 
indenizatória e condenou-a ao pagamento das verbas de 
sucumbência.

Insiste na inocorrência de dano 
moral, na medida em que não houve o extravio da bagagem do 
autor, que lhe foi devolvida incólume. Dessa forma, defende a 
inexistência de falha na prestação do serviço de transporte. 
De qualquer forma, afirma que não restou comprovado o alegado 
dano moral. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela 
redução do valor da indenização.

O recurso foi processado nos termos 
da lei.

É o relatório.

O recurso merece parcial provimento.

O extravio de bagagem duradouro, como 
no caso dos autos, que ocorreu por cinco dias, constitui fato 
que vai além de mero aborrecimento, causando ao passageiro 
sérios transtornos, de forma a configurar abalo moral 
suscetível de reparação.

Sendo objetiva a responsabilidade do 
transportador, é admissível a condenação da companhia aérea 
no pagamento de indenização, uma vez não comprovada a culpa 
exclusiva do consumidor ou do terceiro, culpa essa capaz de 
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quebrar o nexo de causalidade.

Nessa linha tem decidido a 23ª Câmara 
de Direito Privado:

“Responsabilidade civil - Transporte 
aéreo internacional - Indenização por danos materiais e 
morais - Reparação, para a hipótese de extravio temporário de 
bagagem em transporte aéreo, que deve ser ampla, abrangendo o 
valor integral dos danos sofridos - Arts. 6º, VI, 25, “caput” 
e 51, I todos do CDC - Admitida a responsabilidade pelo 
extravio da bagagem existe o dever de indenizar - 
Responsabilidade civil - Dano material - Comprovação do autor 
de gastos necessários gerados pelo extravio da sua bagagem -
Inconteste.

Responsabilidade civil - Dano Moral - 
Atraso em voo internacional que gerou diversos transtornos, 
aborrecimentos e desgastes ao autor Indenização por danos 
morais devida - Apelação provida, em parte”. (Apelação nº 
1025157-61.2014.8.26.0100, São Paulo, Rel. Des. MARCOS GOZZO, 
j. 10.8.2016).

“Responsabilidade civil Dano moral - 
Transporte marítimo nacional - Extravio temporário de bagagem 
- Danos morais suportados pelos autores que ficaram 
configurados - Situação vivenciada pelos autores que lhes 
acarretou transtornos, sério aborrecimento e desgaste 
emocional - Indenização por danos morais devida. 

Dano moral - “Quantum” - Critério de 
prudência e razoabilidade que há de ser observado Valor 
indenizatório de R$ 3.000,00 para ambos os autores majorado 
para R$ 5.000,00, correspondentes a, aproximadamente, seis 
salários mínimos atuais (R$ 880,00) - Hipótese em que não 
ficou evidenciado o descaso por parte da ré na procura da 
mala extraviada, além de os autores terem inovado em sede 
recursal, ao afirmarem a não entrega pela ré do “Kit” que 
supriria as suas necessidades materiais”. (Apelação nº 
1014480-15.2014.8.26.0506, Ribeirão Preto, Rel. Des. JOSÉ 
MARCOS MARRONE, j. 22.6.2016).

Daí porque, caracterizada a falha na 
prestação de serviço, impõe-se a manutenção da condenação 
imposta à apelante.

Quanto ao valor da verba fixada a 
título de dano moral, postula a apelante sua redução.

A indenização por dano moral, como se 
sabe, deve ser estabelecida em importância que, dentro de um 
critério de prudência e razoabilidade, porque não deve ser 
fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320; 
RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49).

Ainda, como preleciona Caio Mario da 
Silva Pereira, a indenização deve ser constituída de soma 
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compensatória “nem tão grande que se converta em fonte de 
enriquecimento, nem tão pequena que se torne 
inexpressiva.”(Responsabilidade Civil, 2ª ed. Forense, 1990, 
pag. 67).

A propósito do tema, manifestou-se o 
Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a avaliação dos danos morais 
para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis 
impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, 
para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou 
culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais 
sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da 
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de 
forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, 
e a de compensar o sofrimento indevidamente imposto, 
evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa 
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja 
inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela 
ofensa”. (AI n° 163.571/MG, Rei. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 
9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71).

Importante consignar que, neste caso, 
deve-se levar em consideração que “... a viagem do autor era 
de cunho empresarial e a entrega da bagagem só se deu no 
último dia de sua estada, após terem ocorrido todos os 
compromissos marcados e estar sem seus pertences pessoais, 
roupas adequadas aos eventos e arquivos e documentos que 
seriam utilizados, pois, como ressaltado na exordial, o 
requerente é presidente de uma multinacional e o evento era 
de comemoração aos 20 anos de sua empresa, sendo que ele 
representava a filial da América Latina.” (fls. 107). 

Daí porque, levando-se em conta os 
objetivos acima especificados, impõe-se a redução do montante 
arbitrado na sentença para R$ 10.000,00, acrescida de juros 
moratórios desde a citação, além de correção monetária pelos 
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da 
data do acórdão (Súmula 362 do STJ).

Por esses fundamentos, de rigor a 
reforma da sentença nos moldes acima delineados.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou 
provimento em parte ao recurso.

PAULO ROBERTO DE SANTANA
                         Desembargador Relator
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