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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9165643-
42.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante AIRTON HIROKI 
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOUTH AFRICAN AIRWAYS.

ACORDAM, em 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SOUZA LOPES 
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.

São Paulo, 13 de março de 2013. 

Nelson Jorge Júnior
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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--  voto n. 3.206 --  

Apelação Cível n. 9165643-42.2009.8.26.0000

Apelante: Airton Hiroki

Apelado: South African Airways

Comarca: Santo André 

Juiz de Direito sentenciante: Alexandre Zanetti Stauber 

DANO MORAL
 Extravio de bagagem  Caracterização:

 É de rigor a condenação de companhia aérea ao pagamento de 
danos morais quando há o extravio de bagagem do passageiro.

DANO MORAL
 Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito  

Enriquecimento indevido da parte prejudicada  Impossibilidade  
Razoabilidade do quantum indenizatório:

 A fixação de indenização por danos morais deve servir como 
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade 
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da 
parte prejudicada.

 Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais 
com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-se a 
respeitável sentença recorrida. 

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

contra a respeitável sentença de fls. 141/149, que julgou procedente em 

parte o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por Airton Hiroki 

em face de South African Airways, para o fim de condenar a empresa 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em 

favor do autor, em razão do extravio de sua bagagem. Arbitraram-se os 
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danos materiais em R$ 7.700,00 e os danos morais em R$ 4.150,00. A 

empresa requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

condenação. 

Contra essa respeitável sentença, o autor 

interpôs o presente recurso de apelação, em que pondera que o quantum 

indenizatório arbitrado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau é insignificante. 

Afirma que o extravio ocorreu durante a viagem de volta do autor, após 

longo período morando no Japão. Alega que a maioria de seus pertences 

foi extraviada. Aduz que os bens desaparecidos abrangem lembranças de 

momentos com seus filhos e entes queridos, além de documentos oficiais e 

suas respectivas traduções juramentadas. Pretende a majoração da 

indenização  arbitrada a título de danos morais. 

Em contrarrazões, a companhia de 

transporte aéreo pugna pela manutenção da respeitável sentença 

recorrida, em especial por considerar razoável o montante da indenização 

arbitrada em seu desfavor. 

O recurso é tempestivo e bem preparado, à 

vista de o apelante ser beneficiário da gratuidade processual, tendo sido 

recebido no duplo efeito pela decisão de fls. 162.

É o relatório.

I. O recurso não comporta provimento. 

O presente recurso de apelação versa 

apenas e tão-somente sobre o montante da indenização por danos morais 

fixada em favor do recorrente, que pretende sua majoração. 
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Há, no presente caso relação tipicamente 

consumerista, sendo aplicável, portanto, o quanto dispõe a Lei n. 

8.078/1990. Dessa forma, a empresa de transporte aéreo internacional 

deve responder civilmente pelos prejuízos causados ao autor 

independentemente de comprovação de culpa, exigindo-se apenas o 

defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, 

conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

E no caso sob exame, é manifesto o vício na 

prestação do serviço, haja vista ter restado incontroverso que uma das 

malas despachadas pelo autor quando do embarque no aeroporto de 

Tokyo  Japão não chegou ao local de destino. E não há dúvidas de que o 

extravio das malas do autor causou-lhe certos dissabores, sobretudo se 

considerada a perda de bens que ele trazia do país em que residia. Mas 

não é só. É fácil perceber que a perda repentina de seus bens causa 

constrangimentos consideráveis à pessoa. 

Logo, a companhia aérea não pode ficar 

inume as consequências advindas da má prestação de seus serviços, 

devendo ser condenada a ressarcir os danos morais suportados pelo 

autor. 

Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. DANO  MORAL. 
CABIMENTO.

I. Cabível o ressarcimento por dano moral em face dos 
dissabores e desconforto ocasionados a passageira de ônibus 
interestadual com o extravio definitivo de sua bagagem ao 
chegar ao local onde passaria suas férias acompanhada de filha 
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menor.

II. Valor da indenização fixado em montante compatível com o 
constrangimento sofrido, evitado excesso a desviar a finalidade 
da condenação.

III. Recurso especial conhecido e provido 1.

Como bem anotou o MM. Juízo a quo,

[...] A requerida não negou os fatos trazidos na inicial acerca dos 
problemas enfrentados pelo autor em virtude do extravio de uma 
de suas malas, os quais foram confirmados pelos informantes 
ouvidos em juízo, que estiveram no aeroporto para receber o 
autor.

De qualquer forma, entendo que não deve ser fixado o valor nos 
termos pleiteados na inicial, pelo menos com relação aos álbuns 
de fotografias e CD's contendo imagens e documentos. Isso 
porque, os valores arbitrados pelo autor, sem a menor sombra de 
dúvidas, não dizem respeito ao valor efetivamente gasto com os 
CD's ou com a impressão e o papel das fotos. A indenização, 
neste caso, se dá muito mais em virtude da perda sentimental 
das fotos e dos arquivos existentes na mídia extraviada, que 
exatamente pelo suporte em que os mesmo estavam 
representados (papel fotográfico ou CD). Sendo assim, com 
relação a esses três itens, entendo que a indenização deve levar 
em conta apenas a lesão à esfera sentimental da vítima, uma vez 
que não comprovados os gastos com o álbum e com os CD's. 

Com relação aos outros itens arrolados, perfeitamente possível 
que estivessem na bagagem, observando que o autor estava 
retornando do Japão depois de um longo período de trabalho e 
moradia naquele país. 

[...] Quanto aos danos morais, o pedido realizado na inicial 
fundamentou-se na perda de objetos com valores históricos e 
sentimentais para o autor e sua família. 

Ocorre que, conforme acima exposto, a referida perda não pode 
abarcar todos os objetos extraviados, mas somente aqueles que 
tinham algum valor sentimental. Vale dizer, somente a perda do 

1 RESP n° 125685/RJ  Recurso Especial n° 1997/0021847-3  4ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça  Relator Ministro Aldir Passarinho Jr.  29/06/2000.
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álbum de fotografias e dos CD's com arquivos é que pode ser 
considerada apta para gerar a indenização por danos morais 
pretendida, não podendo ter o mesmo tratamento, por exemplo, 
as vestimentas que estavam na bagagem. 

Portanto, entendo serem devidos os danos morais, mas não nos 
valores pleiteados na inicial. 

E, nesse contexto, o MM. Juízo de Primeiro 

Grau fixou indenização por danos morais em favor do autor em R$ 

4.150,00, o que não merece qualquer reparo. 

Porque, como é de conhecimento geral, o 

montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. Nesse 

contexto, tem-se que a indenização arbitrada não pode servir para o 

enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, 

devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não 

mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, 

quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio 

adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.  

Daí porque não se pode prover o recurso 

interposto, na medida em que o valor fixado na sentença (R$ 4.150,00) 

mostra-se adequado à necessária compensação dos danos 

experimentados, sobretudo se considerado o montante já arbitrado a título 

de danos materiais, nada obstante não tenha vindo qualquer prova 

concreta dos prejuízos suportados por ele. Aliás, sequer a perda dos bens 

de valor sentimental ficou demonstrada, haja vista que, segundo consta, 

uma das malas despachadas chegou incólume ao país de destino, de 

modo que parte de seus bens não se extraviou. Desse modo, o quantum 

indenizatório arbitrado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau mostra-se 

suficiente para reparar os danos morais reconhecidos na espécie. 
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II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso. 

Nelson Jorge Junior

--  Relator  --
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