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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001636-36.2012.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante 
INTERNACIONAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, são apelados 
MARCELO RIBEIRO BUENO DE CAMARGO FILHO, AMERICAN AIRLINES 
INC e SCHULTZ-INGÁ TURISMO LTDA.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento, nos 
termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente Dr. Thiago Olivato 
Venturoso", 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), HELIO FARIA E RAMON 
MATEO JÚNIOR.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Roque Antonio Mesquita de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO 35448

APELAÇÃO Nº 0001636-36.2012.8.26.0404

RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE 

OLIVEIRA

JUIZ PROLATOR : ANA MARIA FONTES

APELANTE: INTERNACIONAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

APELADOS: MARCELO RIBEIRO BUENO DE CAMARGO FILHO, 

AMERICAN AIRLINES INC E SCHULTZ-INGÁ TURISMO LTDA

COMARCA: ORLÂNDIA

RECURSO – Apelação da ré INTERNACIONAL 
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – 
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a 
“ação de reparação de danos materiais e morais” – 
Inadmissibilidade – Preliminar de não conhecimento do 
apelo afastada, eis que não é mais necessária a ratificação 
da apelação interposta antes do acolhimento de embargos 
de declaração – Inteligência do artigo 1.024, §4º, do CPC/15 
– Preliminar de ilegitimidade passiva – Questão já 
analisada e decidida nos autos, ocorrência de preclusão, nos 
termos do artigo 507 do CPC/15 -  Extravio de bagagem – 
Danos materiais mantidos – Documentos acostados aos 
autos, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, 
que comprovam o dano suportado – Apelante que não 
trouxe aos autos elementos concretos para infirmar os 
valores pleiteados pelo autor  –  Danos morais configurados  
–  A quantia arbitrada na r.sentença (R$ 8.000,00 – oito mil 
reais) observa o princípio da proporcionalidade – 
Enriquecimento ilícito não configurado –  Valor mantido no 
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patamar fixado – Preliminares afastadas -  Recurso 
improvido. 

1) Cuida-se de “ação de reparação de danos materiais e 

morais” julgada procedente pela r.sentença de folhas 544/549, aclarada às 

folhas 652/654, cujo relatório fica adotado.

Apela a ré INTERNACIONAL AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA (folhas 577/614).

A apelante, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não a 

responsável pelo extravio da bagagem do autor, eis que apenas intermediou a 

aquisição da passagem aérea.

No mérito, alega a ausência de nexo causal entre o dano 

suportado pelo autor e a conduta perpetrada pela apelante, eis que apenas 

intermediou a aquisição da passagem aérea, sendo que o extravio de 

bagagem ocorreu por conduta da corré American Airlines INC. 

Afirma que inexiste dano material a ser reparado, eis que o 

autor não comprovou nos autos os valores e a aquisição dos produtos 

extraviados, não tendo juntado nenhum comprovante cupom de compra ou 

extrato de cartão de crédito.

Aduz que o valor do dano material teria que se limitar ao 

montante de US$500,00, conforme valor liberado pela Receita Federal.

Em relação aos danos morais, ressalta que os fatos 

narrados configuram, no máximo, meros dissabores, não ocorrendo qualquer 

abalo moral e que o valor arbitrado, a título de indenização deve ser reduzido, 

por se mostrar excessivo para o caso concreto. 

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma 

total da sentença recorrida.

Apenas o autor/apelado apresentou contrarrazões (folhas 

777/794), nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da 

apelação, eis que o apelante interpôs o recurso antes do julgamento dos 

embargos de declaração opostos pela corré SCHULTZ-INGÁ TURISMO LTDA, 

tendo sido acolhido os embargos para a modificação da r. sentença, sendo que 
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a apelante não ratificou suas razões recursais, nos termos do artigo 1.024,§5º, 

do CPC/15. No mérito, pleiteou a manutenção da r. sentença.

O apelante se manifestou contrariamente ao julgamento 

virtual às folhas 809/810 e deixou de se manifestar acerca do interesse na 

realização de sessão de conciliação (certidão de folhas 834).

Recurso regularmente processado e preparado (folhas 

600/603).

É o relatório.

2)  PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO 

ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES 

Inicialmente, não há que se falar em não conhecimento do 

recurso por ausência de ratificação dos termos da apelação interposta antes 

da decisão que acolheu os embargos de declaração da corré. 

Com efeito, dispõe o art. 1.024, §4º, do CPC/15: 

"§ 4 o : Caso o acolhimento dos embargos de declaração 

implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver 

interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de 

complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos 

de declaração". (grifei).

 Neste ponto, diante da simples leitura do mandamento 

supradescrito, verifica-se que a parte que interpôs recurso de apelação antes 

da decisão que acolheu os embargos de declaração tem o direito de 

complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, 

sendo, portanto, uma faculdade da parte e não uma obrigação ou pressuposto 

de admissibilidade recursal.

Assim sendo, a apelação deve ser conhecida, rejeitada a 

preliminar apontada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS

Observo que a ilegitimidade passiva já foi analisada por 

esta Câmara, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 
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2031736-80.2015.8.26.0000, ao qual foi negado provimento (folhas 363/369), 

mantendo-se a r.decisão de folhas 313/314 que afastou a preliminar, tendo 

transitado em julgado.

Dessa forma, operou-se a preclusão, nos termos do artigo 

507 do CPC/15, pelo que afasto a preliminar.

MÉRITO 

Com efeito, a r.sentença de folhas 544/549, aclarada às 

folhas 652/654, julgou procedentes os pedidos, para condenar a ré, 

solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária desde a publicação 

da sentença e, a título de danos materiais, a quantia de R$ 3.442,67 (três mil 

quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescida de 

correção monetária desde a data do fato, acrescidas ambas de juros de mora 

de 1% (um por cento ao mês), contados da citação.

Daí a irresignação da recorrente, nos termos acima 

consignados.

No tocante aos danos materiais, é de se ressaltar que a 

ausência de declaração prévia de bens não pode ser obstáculo para indenizar, 

“data vênia”.

Verifica-se que a ré, ora apelante, limitou-se apenas a 

impugnar genericamente os danos materiais, sem, contudo, trazer aos autos 

qualquer outro elemento concreto para infirmar os documentos apresentados 

pelo autor (folhas 30/34), bem como os depoimentos das testemunhas (folhas 

421/423). 

Desse modo, os valores apontados pelo autor na exordial, 

acompanhados dos documentos de folhas 30/34, devem ser acolhidos para 

fins de fixação da indenização por danos materiais, como bem decidido na 

r.sentença. 

Cumpre ressaltar que o comprovante da reclamação de 

extravio de bagagens (folhas 30) e os relatórios de gastos com cartão de 

credito (folhas 31/34) permitem verificar claramente os produtos adquiridos e 
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seus valores, não prejudicando a defesa da ré.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos morais e materiais  

Contrato de transporte aéreo internacional  Ausência de intimação pessoal do 

réu para prestar depoimento em audiência  Comparecimento espontâneo que 

supriu o vício processual - Violação de bagagem  Responsabilidade objetiva 

por infração do dever de custódia, guarda, vigilância e segurança dos bens, 

conforme interpretação lógico sistemática do art. 17, II, da Convenção de 

Montreal (Decreto n. 5.910/06), art. 7.º do Código do Consumidor e art. 749 do 

Código Civil  Cláusula de indenidade ínsita à obrigação de resultado  

Verossimilhança das declarações de bens realizadas pelos passageiros 

lesados  Não demonstrada a inocorrência de dano pela companhia aérea  

Inversão do ônus da prova  Afastada a incidência de indenização tarifada  

Prevalência da legislação consumerista  Prescindibilidade de tradução das 

notas fiscais das compras realizadas no exterior  Possibilidade de 

compreensão  Ausência de prejuízo para a defesa  Incidência dos arts. 

154, 157, 244 e 249, § 1.º, do Código de Processo Civil, alcançando o ato a 

sua finalidade  Danos morais configurados pela perda e privação do uso dos 

produtos pessoais contidos nas bagagens  Adequação do arbitramento - 

Incidência dos juros de mora dos prejuízos extrapatrimoniais a partir da citação 

e atualização monetária dos danos materiais desde o evento danoso  

Recurso não provido.” (g.n.  TJSP, Apelação n.º 0013732-91.2013.8.26.0196, 

Comarca de Franca, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. César 

Peixoto, julgada em 16/03/2016).

Noutro ponto, não restam dúvidas que o ilícito praticado 

pela empresa aérea acarretou danos morais ao autor. 

Oportuno deixar anotado que o dano moral é a “lesão de 

interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato 

lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA 

DINIZ “o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do 
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dano...o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles 

que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima 

teria interesse reconhecido juridicamente” (“in” Curso de Direito Civil, vol. VII, 

Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72). 

Como anota HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Dano 

Moral”, 2ª edição, Ed. Juarez de Oliveira, 1999, página 9), citando APARECIDA 

I. AMARANTE, (“Responsabilidade Civil por Dano Moral", Belo Horizonte, Del 

Rey, 1991), “para ter direito de ação, o ofendido deve ter motivos apreciáveis 

de se considerar atingido, pois a existência da ofensa poderá ser considerada 

tão insignificante que, na verdade, não acarreta prejuízo moral" (AMARANTE, 

ob.cit.,p.274). Para que se considere ilícito o ato que o ofendido tem como 

desonroso é necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a 

presunção de prejuízo grave, de modo que "pequenos melindres", insuficientes 

para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de processo judicial. De 

minimis no curat praetor, já ressaltavam as fontes romanas. Enfim, entre os 

elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil por dano 

moral, hão de incluir-se, necessariamente, a ilicitude da conduta do agente e a 

gravidade da lesão suportada pela vítima (AMARANTE, 

ob.cit.Joc.cit.ANTÔNIO CHAVES, ob.cit.Joc.cit.)”. 

É evidente a responsabilidade objetiva da ré AMERICAN 

AIRLINES INC, sendo que a apelante, na qualidade de agência de turismo, 

responde solidariamente diante do consumidor, uma vez que integra a cadeia 

única de prestadores de serviços, à luz do artigo 25, §1º do Código de Defesa 

do Consumidor.

Nesse sentido:

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  PACOTE 

TURÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS, 

INCLUSIVE DA QUE REALIZOU A INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DO 

PACOTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELO FATO DO 

SERVIÇO NO REGIME DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. TESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR 

FATO DE TERCEIRO AFASTADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO 
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MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DOS 

BENS EXTRAVIADOS E DA ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL REALIZADO 

PELO CONSUMIDOR. PLAUSIBILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DANOS MORAIS RECONHECIDOS. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO MODERADO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA (R$ 2.000,00). 

SENTENÇA CONFIRMADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

PACOTE TURÍSTICO RECURSO ADESIVO DO AUTOR. RECOLHIMENTO 

DO PREPARO QUE SE DEU DE FORMA NÃO SIMULTÂNEA À 

INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DESERÇÃO. Apelação desprovida; recurso 

adesivo não conhecido.” (g.n. Apelação n.º 0161641-71.2012.8.26.0100, 

Comarca de São Paulo, 25ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Edgard 

Rosa, julgada em 20/02/2014).

“ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - 

Responsabilidade solidária - Cadeia de fornecimento - A agência de 

turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente 

pelos defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC - 

Responsabilidade objetiva que atinge a todos os fornecedores que 

participam da cadeia de prestação de serviço - Inteligência do art. 7º, 

parágrafo único c. c. 25, § 1º, ambos do CDC - Legitimidade passiva da 

Corré CVC reconhecida - Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL 

Contrato de transporte aéreo - Atraso e posterior cancelamento de vôo por 

problemas mecânicos na aeronave - Responsabilidade objetiva das Corrés  

Admissibilidade - Inteligência do art. 22, "caput" e parágrafo único, do CDC - 

Problemas técnicos na aeronave não podem ser qualificados como caso 

fortuito ou força maior, por se tratarem de fatos absolutamente previsíveis, no 

exercício da atividade - Responsabilidade solidária configurada - Dano moral 

Configuração - Prova  Desnecessidade - Basta a prova do fato que gerou a 

dor - Fixação em R$ 9.000,00 Admissibilidade. Recursos desprovidos.” 

(Apelação n.º 0012135-40.2011.8.26.0008, Comarca de São Paulo, 20ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Des. Álvaro Torres Júnior, julgada em 

31/03/2014).
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Assim sendo, é evidente o nexo de causalidade entre o 

dano causado à autora e a ação da corré, sendo a apelante solidariamente 

responsável pela reparação/indenização dos danos. 

Presentes, portanto, os requisitos necessários à 

caracterização da responsabilidade civil da apelante. 

Por outro lado, em relação ao “quantum” indenizatório por 

danos morais, o mesmo deve ser fixado em consonância com o princípio da 

razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de 

um enriquecimento sem causa.

Acerca do tema, ensina SÍLVIO DE SALVO VENOSA (“in” 

Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33), “verbis”:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral 

e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério objetivo do 

homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do 

homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre 

às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o 

juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o 

cerca.”

Por sua vez, prevalece no C. STJ que:

“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior 

na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições 

pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de 

cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem 

como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Ressalte-se 

que a aplicação irrestrita das 'punitive damages' encontra óbice regulador no 

ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 

2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito 

e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, 

mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002” (Resp. n. 913.131- 

BA. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. Quarta Turma. Unânime. J. 
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16.9.2008).

O montante do dano moral não pode ser inexpressivo ou 

caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e 

exagerado, como premiação em sorteio, e deve possuir poder repressivo, 

inibidor e, por outro, formador de cultura ética mais elevada.

É o que já se decidiu:

“DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. Fixação do quantum que 

deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a indenização não pode 

ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco inexpressiva a ponto de 

não atingir o objetivo colimado” (TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy 

Camilo).

“In casu”, observado o princípio da razoabilidade, assim 

como a devida moderação, a quantia arbitrada na r.sentença (R$ 8.000,00  

oito mil reais  folhas 549) se revela suficiente para desestimular a ofensora a 

repetir o ato, não causando enriquecimento sem causa ao autor, de modo que 

fica mantida.

Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, 

eis que já fixados no máximo legal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Feitas tais considerações, mantém-se incólume a 

r.sentença da lavra da eminente magistrada doutora ANA MARIA FONTES, por 

seus próprios e jurídicos fundamentos.

3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se 

provimento ao recurso.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA

Relator

Assinatura Eletrônica
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