
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000074279

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001370-
40.2009.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes TIAGO 
CAMPIOTTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DAYANE AMARAL 
SATTO sendo apelado SOUTH  AFRICAN AIRWAYS.

ACORDAM, em 14ª 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 Exmos. Desembargadores MELO 
COLOMBI (Presidente) e PEDRO ABLAS.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2012. 

Ligia Araújo Bisogni
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 12067
APEL.Nº: 0001370-40.2009.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTES.: TIAGO CAMPIOTTO DA SILVA E OUTRA (JUSTIÇA 
GRATUITA)
APDA.: SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A.

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS  Transporte aéreo  Extravio de bagagem  
Descumprimento contratual  Relação de consumo   
Inversão do ônus da prova  Inaplicabilidade  Danos 
materiais  Ausência de mínimos elementos de prova da 
existência dos bens alegados  Abalo moral caracterizado  
Verba indenizatória devida em observância aos princípios 
da moderação e proporcionalidade  Recurso parcialmente 
provido.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais ajuizada por Tiago Campiotto da Silva e Dayane Amaral Saito contra 

South African Airways, aduzindo, em síntese, que retornaram do Japão em 

um vôo da ré, quando desembarcaram em São Paulo e suas bagagens 

foram extraviadas. Pugnaram, assim, pela condenação da ré no pagamento 

de danos materiais, consistentes nos bens extraviados, no valor de R$ 

23.034,00, além da reparação por danos morais, no montante de R$ 

74.000,00.

A r. sentença de fls. 114/117, da lavra do d. Magistrado 

ERNANI DESCO FILHO, julgou procedente em parte o pedido, condenando 

a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de 

1000 (mil) DES (Direitos Especiais de Saque), convertidos em moeda 

nacional na data do extravio, acrescidos de correção monetária desde a 

propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

Diante da sucumbência recíproca, impôs às partes arcarem, cada uma, 

com metade das custas e despesas processuais, além dos honorários de 

seus patronos, observada a Lei 1060/50 quanto aos autores

Irresignados, apelaram os autores alegando, em síntese, a 

reforma da r. sentença, para condenar a ré no pagamento de indenização 

por danos morais e elevar o “quantum” fixado pelos danos materiais. Por 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001370-40.2009.8.26.0344 - Comarca de Marília 3

fim, pugnam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para 

inverter o ônus da prova e afastar a indenização tarifada.

Recurso regularmente processado, com resposta, subiram 

os autos.

É o relatório. 

O fato descrito nos autos  extravio da bagagem dos 

autores, ambos passageiros do vôo internacional prestado pela ré  é 

incontroverso. Assim, a questão estabelecida no caso em discussão cinge-

se na ocorrência de prejuízos materiais e morais advindos do fato.

A hipótese é típica de relação de consumo  transporte 

aéreo de passageiro  sendo os autores destinatários finais do serviço 

prestado, portanto, aplicável, ao caso, as regras inseridas no Código de 

Defesa do Consumidor, em prejuízo às normas insertas em Convenções 

Internacionais, como a Convenção de Montreal.

Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte 

Aéreo. Extravio de Bagagem. Indenização tarifada. Convenção de 

Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor  Em caso de pretensão à 

reparação de danos, o lapso decadencial é de cinco anos (art. 27 da Lei nº 

8.078, de 11.09.90).  Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à Convenção 

de Varsóvia. Derrogação dos preceitos desta que estabelecem a limitação 

da responsabilidade das empresas de transporte aéreo. Recurso especial 

não conhecido.” (REsp 258132/SP; Recurso Especial 2000/0043572-4, 

Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 28/11/2000).

Em casos análogos, esta Relatora já proferiu decisão em 

relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor: 

“INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS  Transporte 

aéreo  Extravio de bagagem  Descumprimento contratual  

Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia  Indenização tarifada afastada 

 Relação de consumo  Indenização ampla  Precedentes jurisprudenciais 

 Apuração unilateral dos pertences perdidos  Descabimento  Dever de 
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ressarcimento dos valores comprovados nos autos  Abalo moral 

caracterizado  Verba indenizatória devida em observância aos princípios 

da moderação e proporcionalidade  Recurso provido, em parte.” (14ª 

Câmara de Direito Privado, Apel. nº: 9197227-64.2008.8.26.0000, Voto n° 

9035).

E, ainda, “INDENIZAÇÃO  Transporte Aéreo  Extravio de 

bagagem  Dano material  Relação de consumo que deve ser regida 

pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor  Inaplicabilidade, 

na espécie, da Convenção de Varsóvia e do Código Brasileiro de 

Aeronáutica  Precedentes do STJ  Reparação integral dos valores 

relatados pelo passageiro  Inversão do ônus da prova  Ação procedente 

 Recurso do autor provido.” (14ª Câmara de Direito Privado, Apel. nº: 

1.098.703-6, Voto Nº: 1197r).

Assim, aplicando-se o CDC, não cabe a limitação imposta 

na legislação especial para ressarcimento dos objetos extraviados das 

bagagens dos autores. Nesse sentido: “TRANSPORTE AÉREO  Extravio 

de bagagem  Não tendo ocorrido nenhum acontecimento no vôo que se 

equipara a “acidente”, a indenização pelo extravio da bagagem se regula 

pelo Direito Civil, e não pela indenização tarifada da legislação especial  

Aplicação do CDC  Valor dos bens pessoais dentro da razoabilidade  

Dano moral devido  Valor Bem fixado  Negado Provimento” (Apelação nº 

773.397-5, Juiz Relator Beretta da Silveira, 12ª Câmara do Extinto 1º 

TAC/SP, j. em 28.04.1998).

Dessa forma, a reparação dos danos materiais deve ser a 

mais completa possível, posto que, do contrário, estar-se-ia contemplando 

a ineficiência do serviço prestado e deixando-se de reparar o dano causado 

na proporção de sua ocorrência, o que, inversamente, haveria 

enriquecimento sem causa das companhias aéreas.

Em relação aos pertences dos autores, deduzidos como 

integrantes da bagagem extraviada, não há qualquer indício da existência 

dos bens relacionados na inicial. Não houve a juntada de documentos 
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(notas fiscais, declaração de bens perante o órgão alfandegário ou mesmo 

à companhia aérea) que atestassem a existência das mencionadas 

mercadorias. Dessa forma, inaplicável, como pretendido, a inversão do 

ônus probatório, diante da ausência de mínimas condições acerca da 

existência dos bens elencados. Portanto, fica mantida a indenização por 

danos materiais no valor de 1000 Direitos Especiais de Saque, nos termos 

da r. sentença.

O dano moral, de outro lado, é facilmente perceptível, e 

neste ponto merece reforma a r. sentença, pois dúvida não há que, em 

razão do ocorrido, os autores viram-se numa situação, no mínimo, 

incômoda, constrangedora e de inafastável humilhação. 

Em precedente jurisprudencial, o C. STJ já deixou 

assentado que: 

“CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSTORNOS. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. 

'QUANTUM'. RAZOABILIDADE. 

1 - Segundo julgados das Turmas que compõem a Segunda 

Seção, defeituoso o serviço de transporte aéreo, com extravio de bagagem, 

após a vigência do CDC, não mais se aplicam os limites indenizatórios 

tarifados da Convenção de Varsóvia. 

2 - Ao STJ, em sede de recurso especial, somente é dado 

alterar o valor da indenização por danos morais, quando ínfimo ou 

exagerado o valor, o que não acontece na espécie, onde fixado em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).

3 - Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 548852/RJ, 

Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. em 16/09/2004, DJ de 

11/10/2004, p. 337).

No que diz respeito ao 'quantum' indenizatório, é cediço que 

o ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, 

devendo-se levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a 
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posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor. Outrossim, 

não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas 

também não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro 

para o ofendido.

Frente aos elementos dos autos, pelos transtornos 

causados aos autores, fixo indenização por dano moral em R$ 12.000,00 

(R$ 6.000,00, portanto, para cada autor), montante que está em 

consonância com a atual jurisprudência a respeito da matéria aqui tratada, 

corrigido monetariamente desde a data desta decisão (Súmula 362, do 

STJ)  e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso, 

porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
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