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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1059016-63.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LETICIA 
APARECIDA GALDEANO e JOSÉ NÉLIO AFONSO GOMES, é apelado IBÉRIA 
LINHAS AÉREAS DE ESPANHA SOCIEDADE ANONIMA OPERADORA.

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 J. B. FRANCO DE 
GODOI (Presidente) e SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 5 de junho de 2018.

Sebastião Flávio
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 39.231
Apelação nº 1059016-63.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo  Foro Central Cível
Apelantes: Leticia Aparecida Galdeano e outro
Apelada: Ibéria Linhas Aéreas de Espanha Sociedade Anonima Operadora

 

Transporte aéreo de pessoas. Extravio de bagagem. Ação para 
condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e 
morais. Parcial procedência.

Extravio de mala incontroverso. Caracterização de danos sofridos 
pelos autores.

Dano moral evidenciado. Majoração do valor fixado a título de 
indenização. Inviabilidade. Quantia que atente aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade e está dentro dos parâmetros 
adotados por esta c. Câmara.

Sucumbência integralmente carreada à ré, que decaiu de maior 
parte do pedido.

Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação para condenar ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais, reportada a contrato de transporte aéreo de pessoas, 

no qual ocorreu extravio de bagagem.
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A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para 

condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos materiais e 

R$12.500,00 a título de danos morais.

Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com 70% 

das custas processuais e com honorários advocatícios da parte adversa, 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, e os autores, com 30% das 

custas processuais e com os honorários advocatícios da parte adversa fixados 

em 10% do proveito útil, qual seja, a diferença entre o valor pretendido pela 

indenização por danos morais e aquele fixado na sentença.

Apelaram os autores para ver majorado o valor fixado a título de 

indenização por danos morais, no patamar sugerido de R$15.000,00 para 

cada autor.

Pretendem que a sucumbência seja totalmente carreada à ré, pois 

foram vencedores nos dois pleitos realizados, sendo que apenas houve 

fixação da condenação de indenização por danos morais em valor inferior ao 

pretendido.

Recurso recebido, processado e respondido.
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É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

É incontroverso que ocorreu o extravio da bagagem dos autores 

enquanto estava sob os cuidados da ré.

De fato, o extravio de bagagem não pode ser considerado como 

mero aborrecimento, mas real frustração e aflição de não ter consigo seus 

pertences, algo que não pode ser visto ou admitido como acontecimento 

corriqueiro. Demais disso, a ré incorreu em falha na prestação dos serviços, o 

que induvidosamente justifica as pretendidas indenizações.

Ao contrário do que pretendem fazer crer os autores, a quantia 

indenizatória fixada pelo d. Juízo “a quo” não merece reparo.

Considerada a capacidade econômico-financeira da ré, mas sem 

perder de vista a pouca lesividade da ofensa, que pode ser solucionada com a 

compra de novos itens materiais em substituição àqueles que estavam no 

interior da bagagem, forçoso reconhecer que a quantia arbitrada de 

R$12.500,00, a título de danos morais, em favor dos autores está consentânea 

com a situação fática expendida no processo.

Tal quantia bem atende a critérios de reparabilidade e 
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desestímulo a que novas práticas indevidas similares sejam reiteradas, sem 

falar em enriquecimento indevido da vítima, considerado o poderio 

econômico da penalizada, observado o espectro dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, a estipulação está de acordo 

com os parâmetros adotados por esta colenda Câmara, para casos como os 

dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Dado o resultado do julgamento, os pedidos são parcialmente 

procedentes, como já o eram em primeiro grau. E, se os autores decaíram de 

parte mínima em relação à diferença no valor do valor pretendido para 

indenização por danos morais, já se veem com esse resultado prejudicados no 

recebimento dos honorários do advogado.

Daí que a ré fica condenada a arcar integralmente com as custas 

processuais e com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor 

da condenação, já considerado inclusive o trabalho prestado na fase recursal.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso.

Sebastião Flávio

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1059016-63.2017.8.26.0100 -Voto nº 39.231 6


		2018-06-05T19:51:02+0000
	Not specified




