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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1108693-96.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

PRISCILLA HELENA ABRAHÃO NACLE, é apelada UNITED AIR 

LINES INC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

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 da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 30 de outubro de 2017
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 19.970
Apelação Cível nº 1108993-96.2016.8.26.0100
Comarca de São Paulo  Foro Central Cível / 29ª Vara Cível
Juiz(a): Laura de Mattos Almeida
Apelante(s): Priscilla Helena Abrahão Nacle
Apelado(a)(s): United Airlines Inc.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. AÇÃO 
DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
CONDENAÇÃO DA RÉ À REPARAÇÃO DO DANO MORAL 
SUPORTADO PELA AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 
MONTANTE DA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS 
EXTRAORDINÁRIAS. EXTRAVIO POR CURTO PERÍODO DE 
TEMPO. MANUTENÇÃO.
De acordo com a narrativa da inicial, o extravio da bagagem da 
autora por nove dias não lhe trouxe dissabores extraordinários, 
nem resultou em consequências de maiores proporções. Afinal, 
a autora não se encontrava em cidade longínqua, outro Estado 
da Federação ou até mesmo em outro país, mas, sim, em seu 
domicílio. O valor arbitrado na r. sentença (R$2.000,00) revela-
se adequado, dentro de um critério de prudência e 
razoabilidade.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ.
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em 
montante inferior ao postulado na inicial não implica 
sucumbência recíproca. O só-fato de a condenação ter se dado 
em valor inferior àquele estimado pela autora não configura 
sucumbência recíproca.
Apelação provida em parte.

Vistos,

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 
sentença, prolatada às pp. 84/86, que julgou procedente em parte o pedido 
formulado na inicial dessa ação de reparação de danos que PRISCILLA 

HELENA ABRAHÃO NACLE move em face de UNITED AIRLINES INC., para 
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$2.000,00, a título de reparação 
do dano moral suportado em decorrência do extravio de sua bagagem.
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A autora narra na inicial que celebrou com a ré um contrato de 
transporte aéreo internacional de passageiro. Embarcou no aeroporto de 
Newark (Estados Unidos da América) com destino a São Paulo (Brasil). 
Encontrava-se há 40 dias no estrangeiro, a trabalho. Ocorre que, ao 
desembarcar, foi comunicada de que sua bagagem havia sido extraviada. 
Os prepostos da ré garantiram que a mala seria devolvida no dia seguinte, 
mas somente a recebeu oito dias depois da data prometida. Aduz 
padecimento de dano moral e pede a condenação da ré à sua reparação, 
estimando-a em R$15.000,00.

O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória, 
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) os danos morais restaram 
configurados, pois inegável a angústia e o aborrecimento anormal sofridos 
pela autora em razão do extravio de sua mala, ainda que por apenas nove 
dias; e (b) considerando que houve o extravio de uma única mala e por 
apenas nove dias, tem-se por boa e suficiente a quantia de R$2.000,00. 
Assim, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, para 
condenar a ré a pagar à autora aquela quantia. A sucumbência foi 
considerada recíproca e equânime.

Inconformada, a autora apela às pp. 89/98. Alega, em suma, 
que: (a) o montante da reparação comporta majoração; e (b) a ré deve arcar 
sozinha com os ônus da sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso 
para reforma da r. sentença.

A ré ofertou contrarrazões (pp. 102/110).

Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário 
virtual.

É o relatório do essencial.

2. A responsabilidade da ré pela reparação do dano moral 
suportado pela autora em decorrência do extravio de sua bagagem se 
tornou tema imutável nos autos. Resta apurar a extensão do dano.

E, de acordo com a narrativa da inicial, o extravio da bagagem 
da autora por nove dias não lhe trouxe dissabores extraordinários, nem 
resultou em consequências de maiores proporções.
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Afinal, a autora não se encontrava em cidade longínqua, outro 
Estado da Federação ou até mesmo outro país, mas, sim, em seu domicílio.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico o montante a ser 
arbitrado não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela 
doutrina e jurisprudência. 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, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, 

DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de reparação do 
dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de 
providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que 
configure enriquecimento sem causa do autor.

De acordo com tais critérios, e considerando as circunstâncias 
do caso concreto, o valor arbitrado na r. sentença (R$2.000,00) revela-se 
adequado, porque ela (a reparação) deve ser estabelecida em importância 
que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de 
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-

LEX 174/49). O valor fixado na r. sentença atende aos anseios reparatório e 
punitivo, ao caráter profilático e pedagógico da medida, à luz da 
razoabilidade, não comportando alteração.

No que tange aos ônus da sucumbência, melhor sorte lhe 
assiste.

Já está pacificado o entendimento de que “Na ação de indenização 
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca” (STJ, súmula 326).

Assim, o só-fato de a condenação ter se dado em valor inferior 
àquele estimado pela autora não configura sucumbência recíproca.

3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, 
para carrear à ré, exclusivamente, o pagamento das custas e das despesas 
do processo, bem como de honorários advocatícios a favor do patrono da 
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autora, arbitrados na r. sentença em R$1.000,00. No entanto, considerando o 
provimento apenas em parte do recurso, e levando em conta o trabalho 
adicional realizado em grau recursal, a autora pagará honorários 
advocatícios de R$500,00 a favor do patrono da ré.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.


		2017-10-30T13:56:06+0000
	Not specified




