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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1016092-42.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
TAM - LINHAS AÉREAS S/A e DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são 
apelados/apelantes HILDA SABINO SIEMONS e ANNE SOPHIE SABINO 
SIEMONS.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso das autoras de 
negaram provimento ao recurso das rés. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
ROBERTO DE SANTANA (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.

São Paulo, 27 de janeiro de 2016. 

J. B. Franco de Godoi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36394
APEL.Nº: 1016092-42.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : TAM  LINHAS AÉREAS S.A., DEUTSCHE 

LUFTHANSA AG E HILDA SABINO SIEMONS E OUTRO 
APDOS. : OS MESMOS 

”CONTRATO  Transporte aéreo  Aplicação do CDC  
Extravio de bagagem  Fato incontroverso e demonstrado - 
Responsabilidade das empresas aéreas reconhecida  
Transtornos sofridos pelos autores  Dano material 
comprovado  Dano moral “in re ipsa”  Recursos das rés 
improvidos.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral -  Indenização 
fixada em R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autora - 
Majoração para R$10.000,00 (dez mil reais)  Recurso das 
autoras provido.

1) Insurge-se a ré-apelante DEUTSCHE 
LUFTAHANSA AG. contra sentença que julgou 
procedente a ação indenizatória que lhe moveu os 
apelados, alegando, em síntese que: não houve 
extravio de bagagem, sendo a mesma entregue 8 dias 
após o evento; os danos materiais deverão ser 
afastados, pois não houve efetiva comprovação e a 
condenação gerou o enriquecimento sem causa da 
autora; os danos morais não estão comprovados e 
não são presumíveis; o dano moral da mãe HILDA não 
está demonstrado pois quem perdeu a bagagem foi a 
sua filha; a condenação não deve ter caráter 
punitivo; aplica-se a Convenção de Montreal ao 
caso e a limitação da indenização. 

A TAM também apelou, alegando que: é 
parte ilegítima para figurar no polo passivo da 
ação; a falha na prestação dos serviços ocorreu 
por culpa exclusiva da LUFTHANSA; não há o dever 
de indenizar porque o nexo de causalidade não está 
presente; não há danos morais; subsidiariamente, o 
“quantum” indenizatório deverá ser reduzido.

Os autores apelaram adesivamente, 
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pleiteando a majoração da indenização por danos 
morais, sugerindo a quantia de R$40.000,00 
(quarenta mil reais).

Efetuaram os preparos.  

As partes responderam aos recursos, 
cada qual defendendo seus interesses. 

É o breve relatório.   

2)Não merecem acolhimento os 
recursos das rés, merecendo-o o das autoras. 

Inicialmente, constata-se de plano a 
incidência das normas de defesa do consumidor, uma 
vez que as autoras são vulneráveis em relação as 
rés prestadoras do serviço de transporte aéreo. 

Pacífica a jurisprudência no sentido 
de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica 
ao caso, sobretudo no tocante a apuração da 
responsabilidade do prestador do serviço sob a 
ótica objetiva, inversão do ônus da prova e 
afastamento da Convenção de Montreal que impõe 
limitação à indenização.

CARLOS ROBERTO GONÇALVES esclarece 
que:

“É fora de dúvida que o 
fornecimento de transportes em geral é 
atividade abrangida pelo Código de Defesa 
do Consumidor, por constituir modalidade 
de prestação de serviço. Aplica-se aos 
contratos de transporte em geral, desde 
que não contrarie as normas que 
disciplinam essa espécie de contrato no 
Código Civil (CC, art. 732).

No tocante à responsabilidade 
civil do transportador, dois aspectos 
merecem destaque: 1º) a criação de uma 
responsabilidade objetiva semelhante à do 
Decreto n. 2.681, de 1 912; 2º) a 
inexistência de limitação para a 
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indenização, não havendo mais lugar para 
a chamada indenização tarifada, prevista 
para os casos de acidentes com 
aeronaves.” (in “RESPONSABILIDADE CIVIL” 
 8ª ed. - pág. 300  Saraiva  2 003  
São Paulo)

Com isso, afasta-se de plano a 
arguição de ilegitimidade passiva da companhia 
aérea TAM. 

Isso porque, a própria recorrente 
confessa que é parceira comercial da LUFTHANSA e 
transportou a autora no trecho de Guarulhos até 
Frankfurt (fls. 215). 

Diante disso e do disposto no art. 
7º do Código de Defesa do Consumidor, a 
pertinência subjetiva da TAM está caracterizada.

Quanto ao mérito propriamente dito, 
a responsabilidade das rés é patente. 

Restou incontroverso que a bagagem 
da autora ANNE SOPHIE SABINO SIEMONS, assistida 
nesta ação pela sua genitora HILDA SABINO SIEMONS, 
foi extraviada, sendo a mesma privada de seus 
pertences em país estrangeiro. 

A adolescente ficou sem suas roupas 
e objetos íntimos por 8 (oito) dias, sofrendo 
enormes dissabores com o evento, tudo conforme 
narrado na inicial.

O ilícito ultrapassou a esfera 
íntima da jovem e atingiu negativamente os 
direitos da personalidade da genitora, que durante 
o período do extravio entrou em contato com as 
companhias aéreas para reduzir ao máximo o 
sofrimento de sua filha.

Narrou as autoras que a empresa 
aérea LUFTHANSA fazia promessas diárias de que os 
pertences seriam entregues, mas houve a demora de 
mais de uma semana para a localização e devolução 
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dos bens (fls. 04).

Patente o ilícito no âmbito 
contratual indenizável na esfera patrimonial e 
extrapatrimonial!

Os danos materiais estão 
demonstrados por intermédio dos documentos de fls. 
66/67. A adolescente teve que desembolsar quantia 
para aquisição de roupas e produtos de higiene de 
uso pessoal enquanto sua bagagem não chegava ao 
destino. 

A indenização por danos materiais 
mostra-se justa, pois recompensou o prejuízo 
sofrido.  

Quanto aos danos morais, remansosa a 
jurisprudência de que esta espécie não precisa ser 
demonstrada em casos de extravio de bagagem. Neste 
sentido:

“Dano moral  “Quantum”  
Evidenciados os danos morais suportados 
pelo autor  Indenização que há de ser 
fixada dentro de um critério de prudência 
e razoabilidade  Ressarcimento que se 
deve moldar pelo comedido arbítrio do 
juiz  Inexistência de critérios 
determinados e fixos para a quantificação 
do dano moral  Inaplicabilidade da 
Convenção de Varsóvia, que é omissa 
quanto à indenização por danos morais, 
fixando somente um teto para a 
indenização de caráter material  
Adequada a indenização por danos morais 
em R$ 25.000,00, quantia equivalente, 
aproximadamente, a sessenta salários 
mínimos vigentes  Apelos da ré e da 
seguradora denunciada providos em parte.” 
(Apel. nº 1.108.157-9  Rel. Des. JOSÉ 
MARCOS MARRONE  j. 05/11/2 008)

 “AGRAVO REGIMENTAL. Responsabilidade 
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civil objetiva. Vôo internacional. 
Atraso. Extravio de  bagagem. Aplicação 
do CDC. Problema técnico. Fato 
previsível. Dano moral. Cabimento. - ... 
 Após o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, as hipóteses de indenização 
por atraso de vôo não se restringem 
àquelas descritas na Convenção de 
Varsóvia, o que afasta a limitação 
tarifada.  A ocorrência de problema 
técnico é fato previsível, não 
caracterizando hipótese de caso fortuito 
ou força maior.  Em vôo internacional, 
se não forma tomadas todas as medidas 
necessárias para que não se produzisse o 
dano, justifica-se a obrigação de 
indenizar.  Cabe indenização a título de 
dano moral pelo atraso de vôo e extravio 
de bagagem. O dano decorre da demora, 
desconforto, aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro, não se 
exigindo prova de tais fatores.” ((EDcl 
no AgRg no Ag. Instr. nº 442.487- RJ  
Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS  j. 
14/11/2 007)  

O valor da reparação dos danos deve 
ser suficiente para que se restabeleça o 
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em 
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.

A estimativa do dano moral deve ser 
tal a possibilitar a reparação mais completa, 
considerando a conduta do ofensor e a repercussão 
na esfera íntima da autora, sempre respeitando-se 
a proporcionalidade da situação econômica de ambas 
as partes (Emb. Infr. 811.566-6/01  4ª Câmara do 
extinto 1º TAC  j. 07.11.01).

Levando-se em consideração esses 
parâmetros, majora-se a indenização por danos 
morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada 
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autora.

Os juros de mora, em 1% a.m., devem 
incidir a partir da citação, enquanto que a 
atualização monetária, com base na Tabela Prática 
do Tribunal de Justiça deve incidir a partir da 
publicação do acórdão. 

Em razão do resultado, arcarão as rés 
com as custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, fixados em 20% do valor da 
condenação (art. 20, §3º do CPC). 

Ante o exposto, nega-se provimento 
aos recursos das rés e dá-se provimento ao recurso 
das autoras. 

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator


