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APELAÇÃO N.º 0614355-87.2014.8.04.0001/Fórum Ministro Henoch Reis/17ª VARA 
CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO

RELATORA : DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.
APELANTE : JAYME BENCHAYA MARINHO.
ADVOGADO : NAIARA BENCHAYA MARINHO.
APELADO : AMERICA AIR LINES.
ADVOGADO : HILDEBERTO CORRÊA DIAS.

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTRAVIO 

DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO 

EQUIVALENTE AO PREJUÍZO FINANCEIRO COMPROVADO 

NOS AUTOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO 

ABALO PSÍQUICO SUPORTADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em caso de extravio de bagagem, somente devem ser ressarcidos 

os danos materiais efetivamente comprovados nos autos.

2. O extravio de bagagem caracteriza, além de dano material, o dano 

moral, porém este deve ser fixado de modo a incutir ao agente lição 

de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem 

causa da vítima. 

3. Apelação conhecida e não provida.
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A C Ó R D Ã O

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.º 

0614355-87.2014.8.04.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 

integrantes da Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, por ______________ de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

P U B L I Q U E – S E.

Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, em ______ de ______________ de 2016.

Des.
Presidente

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO
Relatora
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APELAÇÃO N.º 0614355-87.2014.8.04.0001/Fórum Ministro Henoch Reis/17ª Vara 
Cível e de Acidentes de Trabalho

RELATORA : DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.
APELANTE : JAYME BENCHAYA MARINHO.
ADVOGADO : NAIARA BENCHAYA MARINHO.
APELADO : AMERICA AIR LINES
ADVOGADO : HILDEBERTO CORRÊA DIAS.

R E L A T Ó R I O

Jayme Benchaia Marinho ajuizou ação de indenização por 

danos morais e materiais em face de American Air Lines, uma vez que teve sua 

bagagem extraviada durante voo entre Miami e Las Vegas.

Ao apreciar o feito, a MM. Juíza da 17º Vara Cível da Capital 

Dra. Simone Laurent de Figueiredo, entendeu configurada a responsabilidade 

civil da Empresa Aérea pelos danos sofridos, condenado-a ao pagamento de 

R$ 5.876,33 3 (cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), 

a título de danos materiais e R$ 6.000,00  (seis mil reais), a título de danos 

morais.

 Contra esta sentença, o Autor interpôs a presente Apelação, 

requerendo a majoração dos danos morais, assim como dos danos materiais, 

uma vez que dois objetos extraviados em sua bagagem não foram incluídos na 

condenação.

A American Airlines foi devidamente intimada, porém não 

apresentou contrarrazões.

  É o relatório.
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V O T O

Em análise às razões recursais, verifico que uma das 

controversas do feito cinge-se no valor arbitrado a título de danos materiais, 

uma vez que o Apelante afirma não ter a magistrada a quo incluído na 

condenação os valores de 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais) e R$ 

1.452,00 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) referentes a um cinto e a 

uma lente objetiva que estavam na mala.

Pontuado este aspecto, ressalto que em relação ao deferimento 

dos danos materiais, torna-se indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, -

portanto, para que ocorra a reparação dos prejuízos financeiros suportados, 

remanesce a necessidade de comprova-los.

No caso dos autos, poderia o Apelante juntar notas fiscais, 

declaração de que o referidos bens forma embarcados ou qualquer outro meio 

de prova capaz de certificar que os retrocitados objetos estavam no interior de 

sua bagagem extraviada.

Entretanto, o Apelante não comprovou que o cinto e a lente 

objetiva estavam na bagagem, deste modo não há reparos a se fazer na 

sentença, posto que a condenação por danos materiais limitou-se aos bens 

extraviados devidamente comprovados nos autos.

Ultrapassado este ponto, em relação aos danos morais, tenho 

que o valor o valor da indenização deve ser fixado com moderação, visto que 

não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir 
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como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Em sendo assim, o magistrado deve agir de modo bastante 

consentâneo no momento de fixar a indenização, pois não pode provocar o 

enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, contudo, 

paralelamente, não pode deixar de incutir no valor condenatório caráter 

pedagógico.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pela magistrada a 

quo (seis mil reais) atende os parâmetros acima delineados, motivo porque 

devem ser mantidos.

Assim, em face destas considerações, conheço, mas nego 

provimento ao recurso.

É o meu voto.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO
Relatora
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