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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1056784-20.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados/apelantes GUSTAVO MARETTO 
DE BARROS, PAULO FIOD DE BARROS e GRACIANA MARETTO DE 
BARROS e Apelado SWISSPORT BRASIL LTDA..

ACORDAM, em 21ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALBERTO GOSSON (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E 
SÉRGIO RUI.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.

MATHEUS FONTES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1056784-20.2013.8.26.0100

Apelante/Apelado: Deutsche Lufthansa Ag 
Apelado: SWISSPORT BRASIL LTDA. 
Apdos/Aptes: GUSTAVO MARETTO DE BARROS, PAULO FIOD DE 
BARROS e GRACIANA MARETTO DE BARROS
Comarca: São Paulo

Voto nº 40107

INDENIZAÇÃO  TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL RESTITUIÇÃO TARDIA DE 
BAGAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO, AO 
EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS - MONTANTE 
ADEQUADO  DANO MATERIAL DEMONSTRADO  
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS NA 
RELAÇÃO DE CONSUMO  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - SENTENÇA 
MANTIDA  RECURSOS IMPROVIDOS 

Ação de indenização por atraso na 
devolução de bagagem no transporte aéreo internacional 
foi acolhida pela sentença, que condenou as rés 
solidariamente nos prejuízos de ordem material(R$ 
13.221,00) e moral(R$ 7.000,00 para cada um dos 
autores), corrigidos e com juros de mora, mais despesas 
do processo e verba honorária de 10% do total.

Apelou a companhia aérea. Julgamento sem 
mais provas lhe cerceou a defesa. Refuta sua condenação 
solidária com a corré Swissport, cujos funcionários em 
greve motivaram o atraso na entrega das bagagens. 
Objetos pessoais adquiridos continuam em poder dos 
autores, não havendo dano material a indenizar. Danos 
morais não se comprovaram. Normativo a ser aplicado é a 
Convenção de Montreal, que limita a indenização, isso 
caso mantida a procedência da demanda.

Na forma adesiva também os autores 
apelaram para elevar a indenização por dano moral e o 
percentual dos honorários advocatícios.

Recursos tempestivos, preparados, 
respondidos, tendo sido redistribuídos.  

É o Relatório.
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O julgamento antecipado ajusta-se ao 
disposto no art. 330, I, do CPC/73, vigente à época, 
porque suficiente a prova documental. Fica rejeitada 
alegação de cerceamento de defesa. 

A bem lançada sentença deu solução 
adequada ao caso, merecendo subsistir inclusive por seus 
fundamentos.

Vindos de Copenhagen/Dinamarca com 
destino a Bruxelas, na Bélgica, ao chegarem no destino e 
somente então souberam os autores que, em razão de greve 
dos funcionários da “Swissport” iniciada dias antes - 
empresa responsável pelo manuseio das bagagens -, não 
poderiam retirá-las, tanto que as receberam cerca de 
quinze dias depois, já no Brasil, o que os obrigou a ter 
de adquirir, a contragosto, objetos de uso pessoal, 
fazendo, assim, gastos não programados.

Transcrevo, no particular, as 
considerações da sentença no que proclamou, com 
precisão, a responsabilidade de ambas as rés pelo 
ocorrido:

“...o contrato de transporte de pessoas e 
de bagagens é celebrado entre o passageiro e a companhia 
aérea que assume integral responsabilidade por elas. 
Assim, a bagagem, ao ser entregue pelo passageiro, deve 
ser restituída incólume pela companhia aérea, sob pena 
de responsabilidade. Nessa toada, a greve da empresa que 
nos aeroportos presta o serviço de despacho das 
bagagens, resultando na impossibilidade da sua entrega 
aos passageiros, também acarreta a responsabilidade da 
companhia aérea. Isto porque, a companhia aérea se vale 
dos serviços da empresa que realiza o descarregamento 
para desempenhar a sua atividade empresarial, de tal 
arte que a greve dos funcionários consubstancia uma 
hipótese de fortuito interno. Dessa arte, perante o 
consumidor, há responsabilidade solidária entre a 
companhia aérea e a prestadora de serviços de logística 
das bagagens”.

Com efeito, a responsabilidade civil das 
companhias aéreas em decorrência da má prestação de 
serviços é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, 
o que implica a solidariedade entre todos os 
responsáveis pelo dano sofrido pelo consumidor(AgRg no 
AgRg no REsp nº 689257/PR, Rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti, Dje 05.09.2012). 
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Cuidando-se de responsabilidade objetiva, 
não é elidida pela greve de funcionários, que não 
configura força maior, mas fortuito interno inserido nos 
riscos da atividade econômica, conforme precedentes da 
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo(Apelação nº 1100103-04.2014.8.26.0100, de São 
Paulo, Rel. Des. Cauduro Padin, 13a. Câmara, j. 
17.08.2016; Apelação nº 1057469-56.2015.8.26.0100, de 
São Paulo, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14a. Câmara, j. 
14.03.2016; Apelação nº 0157820-59.2012.8.26.0100, de 
São Paulo, Rel. Des. Afonso Bráz, 17a. Câmara, j. 
31.08.2015; Apelação nº 0014491-52.2013.8.26.0003, de 
São Paulo, Rel. Des. Castro Figliolia, 12a. Cãmara, j. 
15.06.2015; Apelação nº 1008221-42.2015.8.26.0482, de 
Presidente Prudente, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho 
Silva da Fonseca, 13a. Câmara, j. 05.12.2016; Apelação 
nº 0014489-82.2013.8.26.0003, de São Paulo, Rel. Des. 
Sandra Galhardo Esteves, 12a. Cãmara, j. 19.03.2014; 
Apelação nº 1087339-20.2013.8.26.0100, de São Paulo, 
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 29a. Câmara 
Extraordinária, j. 18.10.2016).

Sobre danos materiais, comprovados por 
faturas de cartão de crédito, disse o juiz com muita 
propriedade:

“...a despeito da devolução das bagagens, 
o atraso na entrega fez com que os autores fossem 
obrigados a adquirir roupas e objetos de uso pessoal que 
não seriam adquiridos em circunstâncias normais. O 
atraso na entrega das bagagens desencadeou um processo 
danoso aos autores que para usufruírem minimamente a 
viagem em curso tiveram de realizar um desembolso não 
programado. O fato de as bagagens terem sido restituídas 
posteriormente, ao cabo da viagem, não exclui o dever de 
indenizar”. 

A situação descrita na inicial é 
compatível com a configuração de dano moral, permitindo 
aferir-lhe a existência até por norma de experiência 
(CPC, art. 335), ante o desconforto, aflição, além dos 
transtornos suportados pelo passageiro(RE nº 172.720-
9/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 21.02.97; Resp 
612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 
08.10.07; AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, DJ 09.10.06; AgRg no Resp 745.812/MT, 
Rel. Min. Sidnei Beneti, Dje 23.10.08; AgRg no Ag 
1.058.742/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Dje 15.10.08; 
Resp 786.609/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 
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28.10.08; Resp 686.384/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior, DJ 30.05.2005)). 

Não há reparo a fazer ao montante 
arbitrado  R$ 7.000,00 por passageiro -, que atende às 
peculiaridades do caso concreto, às circunstâncias 
específicas do fato, bem como pela aplicação do 
princípio da razoabilidade(AgRg no Ag nº 1.380.215/SP, 
Rel. Min. Raul Araújo, Dje 10.05.2012; AgRg no Resp nº 
79.684/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, Dje 27.04.2012; AgRg 
no Ag nº 1.389.642/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, Dje 20.09.2011; AgRg no AREsp nº 17.066/RJ, Rel. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 09.10.2012; AgRg no 
AREsp nº 83.338/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 
Dje 04.10.2012; AgRg no AREsp nº 123.975/RS, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, Dje 25.06.2012), não podendo ser 
tida por abusiva ou propiciadora de enriquecimento sem 
causa.

Diga-se o mesmo dos honorários 
advocatícios, cujo percentual não comporta modificação, 
ante a simplicidade da questão, sentenciada em alguns 
meses, antecipadamente.

Ante o exposto, nego provimento aos 
recursos.

MATHEUS FONTES
Relator
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