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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0010856-
65.2010.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSICA NGOZI 
EGBURONU, é apelado SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, 
na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR (Presidente) e SALLES VIEIRA.

São Paulo, 13 de dezembro de 2012

WALTER CESAR EXNER

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação com revisão nº: 0010856-65.2010.8.26.0004.

Apelante: Jéssica Ngozi Egburonu.

Apelada: South African Airways S/A.

Ação: Indenizatória (nº 0010856-65.2010.8.26.0004).

Comarca:  São Paulo  FR da Lapa  2ª Vara Cível.

Voto nº 10080

Apelação. Indenizatória. Extravio de bagagem em voo 
internacional. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Danos 
morais. Valor fixado com razoabilidade em primeiro grau. 
Manutenção. Razões recursais que, no mais, deixam de 
enfrentar os fundamentos da sentença. Pressuposto de 
admissibilidade recursal não preenchido. Ausência de 
impugnação específica. Artigo 514, II, do Código de 
Processo Civil. Não conhecimento. Recurso improvido, na 
parte conhecida.

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais movida pela apelante em face 

da apelada que a r. sentença de fls. 171/175, de 

relatório adotado, julgou parcialmente procedente para 

condenar a ré a pagar à autora R$ 6.000,00 a título de 

indenização por danos morais.

Inconformada, apela a autora 

alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, e 

pugna, no mérito, pela majoração da indenização por 

danos morais. No mais, reitera literalmente os termos 

da inicial e da réplica à contestação.
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O recurso foi recebido no duplo 

efeito, batendo-se a apelada, em contrarrazões, pelo 

improvimento.

É o relatório.

De pronto, rechaço a nulidade da r. 

sentença, porquanto a negativa de indenização por 

danos materiais repousa em fundamentos outros que 

não a ausência de prova do extravio das mercadorias 

transportadas pela autora, admitido como incontroverso 

pelo MM. Juízo a quo (f ls. 174), de modo que 

desnecessária dilação probatória para apuração da 

efetiva ocorrência deste fato.

Melhor sorte não se reserva à 

apelante no que se refere ao quantum indenizatório, 

valendo observar que a fixação de indenização por 

danos morais recomenda sempre a máxima prudência e 

cautela por parte do julgador, a fim de se evitar 

enriquecimento indevido, ou punição insuficiente àquele 

que provocou a indevida dor moral.

Nessa esteira, confira-se o seguinte 

julgado:

“A quantificação dos danos morais 

observa o princípio da lógica do razoável. Deve a 

indenização ser proporcional ao dano e compatível com 

a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a 
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duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica das causadoras dos danos e as 

condições sociais do ofendido.” (Apelação com Revisão 

Nº 990.141-0/7, Rel. Des. Kioitsi Chicuta).

Assim, levando-se em consideração 

as condições pessoais das partes, bem como os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e 

atento às demais circunstâncias do caso, afigura-se 

ajustado o valor fixado pelo MM. Juízo de primeiro grau, 

que fica, pois, mantido.

No mais, o recurso não comporta 

conhecimento, eis que não impugnados especificamente 

os fundamentos da sentença.

Com efeito, em respeito à norma 

contida no inciso II do artigo 514 do Código de 

Processo Civil, o recurso de apelação deve conter os 

fundamentos de fato e de direito, com as razões do 

pedido de nova decisão, ou seja, “as razões do recurso 

apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial 

recorrido, e devem profligar os argumentos deste” (STJ 

 REsp 25.656  RJ  Rel. Min. DEMÓCRITO 

REINALDO  1ª Turma  J. 22.09.1993, in DJ 

18.10.1993, p. 21843).

Assim, embora a jurisprudência do 

STJ se posicione no sentido de que a repetição dos 
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argumentos da petição inicial não configura ofensa ao 

art. 514, II, do CPC, se apresentados os fundamentos 

de fato e de direito suficientes para demonstrar o 

interesse na reforma da sentença, exige-se do apelante, 

porém, que “impugne, argumentada e especificamente,  

os  fundamentos  que  dirigiram  o  magistrado  na  

prolação  da sentença. Esse requisito também tem 

como escopo viabilizar a própria defesa da parte 

apelada, que necessita de argumentos pontuais para 

contrarrazoar o recurso interposto” (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.320.527  RS, Min. Nancy Andrighi, j 

29/10/2012).

Nessa linha de entendimento 

jurisprudencial, a petição de apelação deve conter os 

fundamentos de fato e de direito, de modo que incumbe 

ao apelante indicar efetivamente o direito que pretende 

exercitar contra o réu, apontando o fato proveniente 

desse direito. A narração dos fatos deve ser inteligível, 

a fim de enquadrar os fundamentos jurídicos ao menos 

em tese, e não de forma insuficiente, vaga e abstrata.

E na hipótese dos autos, as razões 

de apelação se limitam a reproduzir literalmente os 

termos da inicial e da réplica à contestação, sem 

demonstrar qualquer equívoco da sentença, ou mesmo 

os motivos pelos quais não pode prevalecer a decisão 

de primeiro grau, em confronto com o que ali se dispôs. 
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Ademais, já se decidiu que esse 

procedimento revela comodismo inaceitável (REsp. 

359.080, Min. José Delgado), pois cabe ao apelante 

apresentar claramente os fundamentos pelos quais 

espera que o Tribunal, contrariando o julgamento 

monocrático, profira outro que lhe seja mais favorável.

Por essa razão, não tendo a parte 

recorrente aduzido um só argumento específico contra o 

decisum monocrático recorrido nestes pontos, limitando-

se a reproduzir os fundamentos anteriormente 

despendidos, o apelo não se revela hábil à revisão por 

esta Egrégia Corte de Justiça.

Isto posto, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso, na parte conhecida.

WALTER CESAR INCONTRI EXNER

                      Relator
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