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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

9142743-65.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A e EDUARDO FAVALE 

JUNIOR, é apelado OS MESMOS.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 

aos recursos, com observação, por votação unânime.", de conformidade 

com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), JOSÉ 

REYNALDO E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 12 de junho de 2013.
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.

[Relator do Processo]
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Voto nº 6.149
Apelação Cível nº 9142743-65.2009.8.26.0000
Comarca de São Paulo / 32ª Vara Cível
Juiz(a): Alfredo Attie Júnior
Apelante(s): South African Airways S/A e Eduardo Favale Júnior
Apelado(a)(s): Os mesmos

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL 
CONFIGURADO. MONTANTE DA REPARAÇÃO QUE NÃO 
COMPORTA ALTERAÇÃO.
O autor teve o desgosto de chegar a uma cidade em país 
estrangeiro (para o qual se dirigiu com o objetivo de distrair-se 
e divertir-se), e descobrir que não tinha senão a roupa do corpo 
para permanecer dias na cidade, sem certeza alguma de que 
seus pertences seriam encontrados e a ele entregues. O abalo 
psíquico sofrido pelo autor justifica a fixação do valor da 
reparação do dano moral no montante de R$ 8.300,00. O valor 
fixado na r. sentença atende aos anseios reparatório e punitivo, 
ao caráter profilático e pedagógico, à luz da razoabilidade, não 
comportando alteração.

REPARAÇÃO DO DANO MORAL FIXADA COM BASE NO 
VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO 
EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7º, inc. IV da Constituição Federal veda a utilização do 
salário mínimo como indexador monetário, sendo de rigor a 
conversão da indenização fixada em salários mínimos para a 
moeda corrente em valor vigente por ocasião da data da 
prolação da r. sentença, com correção monetária pela tabela de 
cálculos do TJSP.
Apelações não providas, com observação.

Vistos,

1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a r. 
sentença, prolatada às fls. 140/1425, que julgou procedente o pedido 
formulado na inicial dessa ação de reparação de danos que EDUARDO 
FAVALE JUNIOR move em face de SOUTH AFRICAN ARWAYS.

Inconformada, a ré apela às fls. 147/152. Alega, em suma, que: 
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(a) a faculdade de pleitear reparação pelo alegado dano moral está 
preclusa, pois o pedido deveria ter sido cumulado na oportunidade em que 
o autor ajuizou ação de indenização dos danos materiais; (b) o autor não 
sofreu o propalado dano moral; e (c) o valor da reparação deve ser 
reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

O autor ofertou contrarrazões (fls. 164/170).

Também inconsolado, o autor apela adesivamente às fls. 

172/178. Alega, em resumo, que o montante da reparação deve ser 
majorado. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

A ré ofertou contrarrazões (fls. 184/189).

É o relatório do essencial.

2. O autor narra na inicial que celebrou com a ré um contrato 
de transporte aéreo internacional de passageiro, com embarque no Brasil, 
tendo por destino o continente africano. Ocorre que, ao chegar ao destino, 
foi surpreendido com a notícia do desaparecimento de sua bagagem. Alega 
que o extravio, decorrente da falha na prestação do serviço, causou-lhe 
dano moral, mormente porque se tratava de viagem de férias. Pede a 
condenação da ré a pagar-lhe montante equivalente a cinquenta salários 
mínimos, a título de reparação do dano moral sofrido.

Em contestação, a ré alega que a faculdade de pleitear 
reparação pelo alegado dano moral está preclusa, pois o pedido deveria ter 
sido cumulado na oportunidade em que o autor ajuizou ação de 
indenização dos danos materiais. No mais, impugna a existência e a 
extensão do dano.

O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória, 
e o nobre magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na 
inicial, condenando a ré a pagar ao autor quantia equivalente a vinte 
salários mínimos.

Pois bem.

A responsabilidade da ré pela reparação do dano sofrido pelo 
autor não foi objeto de contestação, nem do apelo.
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Em que pese o zelo e o esforço dos patronos da ré, não há 
falar em preclusão da faculdade de ajuizar a presente ação e pleitear a 
reparação do dano moral sofrido.

Essa faculdade poderia ser exercida a qualquer tempo, 
enquanto não decorrido o prazo prescricional (como de fato não ocorreu). Não 
há no ordenamento jurídico pátrio norma que determine a cumulação de 
pedidos, ou mesmo a perda da faculdade por não ter sido exercida de 
forma cumulada com pretensão distinta.

Por consequência, não se vislumbra de que modo a conduta 
do autor haveria violado o princípio da boa-fé objetiva, nem se verifica 
qualquer comportamento seu que contrarie uma conduta anteriormente 
adotada, e que tenha gerado alguma expectativa na esfera jurídica da ré.

O autor teve o desgosto de chegar a uma cidade em país 
estrangeiro (para o qual se dirigiu com o objetivo de distrair-se e divertir-se), e 
descobrir que não tinha senão a roupa do corpo para permanecer dias na 
cidade, sem certeza alguma de que seus pertences seriam encontrados e a 
ele entregues.

É notório o desgosto, a angústia, o sentimento de impotência 
da pessoa que chega a um país estranho somente com a roupa que veste.

A viagem turística deveria ser motivo de diversão e 
felicidade. No entanto, acabou sendo sinônimo de amargura para o autor.

O autor sofreu danos morais, indubitavelmente. 

O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de 
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, 
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos 
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, 
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de 
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, 
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do 
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar 
o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se 
transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao 
ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. 

EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação 
ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que 
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inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte 
a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.

O abalo psíquico sofrido pelo autor justifica a fixação do 
valor da reparação do dano moral no montante de R$ 8.300,00 (equivalente a 
vinte salários mínimos vigentes à época da prolação da r. sentença, nos termos da Lei 

nº 11.709, de 19 de junho de 2008), porque ela deve ser estabelecida em 
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não 
seja fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320; 

RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). O valor fixado na r. sentença atende aos 
anseios reparatório e punitivo, ao caráter profilático e pedagógico, à luz da 
razoabilidade, não comportando alteração.

Observa-se que o salário mínimo não pode ser utilizado 
como fator de indexação.

Em observância ao que dispõe o art. 7º, inc. IV, fine da 
Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como 
indexador, mister se faz converter a indenização fixada em salário mínimo 
para a moeda corrente por ocasião da data da prolação da sentença, cujo 
objetivo é evitar que interesses estranhos aos versados na norma 
constitucional, de alguma forma, tenham influência na estipulação do piso 
salarial.

Anote-se que a vedação constitucional em comento diz 
respeito à utilização do salário mínimo como indexador, não como mera 
referência  o que se tem ao se fazer a conversão nos moldes ora 
determinados.

Deste modo, considerando-se que o salário mínimo, à 
época da prolação da sentença (nov/08), correspondia a R$415,00, nos 
termos da Lei nº 11.709/08, o valor da condenação, como já referido acima, 
é fixado, de ofício, em R$8.300,00. Ele será corrigido pela Tabela Prática de 
cálculos desta Egrégia Corte, a partir da data da prolação da sentença, com 
incidência de juros compensatórios de um por cento ao mês, a partir da 
data da citação. 

3. Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos, com 
observação quanto à fixação da reparação em R$8.300,00, atualizada 
monetariamente a partir da prolação da r. sentença, com incidência de 
juros compensatórios de um por cento ao mês, desde a data da 
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citação, ante a vedação determinada pela Constituição Federal, em seu art. 
7º, inc. IV, mantendo-se no mais a r. sentença tal como lançada.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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