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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0037300-34.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A, é apelado LOUISON MANGONDO 

MWAONGANGA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, 

com imposição de multa, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

JACOB VALENTE (Presidente sem voto), JOSÉ REYNALDO E CERQUEIRA 

LEITE.

São Paulo, 4 de setembro de 2013.

CASTRO FIGLIOLIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 7080

APEL. Nº: 0037300-34.2011.8.26.0576

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

JUIZ: PAULO MARCOS VIEIRA

APTE. : SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A

APDO. : LOUISON MANGONDO MWAONGANGA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL 

JULGADA IMPROCEDENTE  EXTRAVIO DE BAGAGEM  

aplicação do C.D.C. à espécie  precedentes do S.T.J.

DANO MATERIAL  ocorrência  valor dos bens superestimado na 

inicial  aplicação da indenização tarifada da Convenção de Montreal 

na falta de melhores elementos probatórios  bens frágeis e valiosos 

que deveriam ter sido despachados na bagagem de mão  

recomendação amplamente divulgada pelas companhias aéreas e pela 

ANAC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ  apelado que faltou com a verdade, ao 

superestimar o valor dos bens constantes da bagagem extraviada  

conduta que se amolda à hipótese prevista no art. 17, inciso II do 

C.P.C.  fixação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 18 do C.P.C. 

DANO MORAL  responsabilidade da apelada evidenciada pelo 

deficiente cumprimento do contrato de transporte  dano moral 

ocorrente  indenização fixada em R$ 6.220,00  montante demasiado 

 redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais)  valor que 

atende às peculiaridades do caso concreto  recurso provido em parte, 

com aplicação de multa ao apelado pela reconhecida litigância de má-

fé.

Vistos.
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Trata-se de ação ordinária, denominada de indenização por danos 

morais e materiais, que o autor Louison Mangondo Mwaonganga moveu contra a ré 

South African Airways S/A, em razão do extravio de sua bagagem. 

A ação foi julgada procedente (fls. 128/133) para o fim de ser a ré 

condenada no pagamento dos danos materiais no valor de R$ 11.182,50 e dos danos 

morais no valor de R$ 6.220,00. 

Inconformada, a ré recorreu (fls. 139/156). Sustentou que o 

C.D.C. não deveria ser aplicado à espécie. As normas aplicáveis à espécie seriam o 

Código Civil, a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Os 

pertences constantes da mochila extraviada jamais poderiam alcançar a cifra de R$ 

11.182,00. O apelado não trouxe aos autos qualquer comprovante fiscal da existência 

dos referidos bens. Pelo valor alegado, o apelado deveria ter efetuado seguro da 

bagagem. A fixação dos danos materiais deveria ter observado o critério da Convenção 

de Montreal, item 2 do artigo 22  máximo de 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque).  

A conduta padrão é levar relógios e jóias na bagagem de mão, informação que consta 

em qualquer bilhete aéreo. A exigência de declaração de bens do passageiro não é 

obrigação da empresa aérea. Caso não haja fixação do valor adotado pela Convenção de 

Montreal, deve ser diminuído do total pleiteado o valor de R$ 2.913,75, correspondente 

aos bens não reembolsáveis. A intimidade dos passageiros é inviolável, mas não se pode 

admitir como válidos documentos elaborados unilateralmente, sem comprovação. Não 

houve dano moral. O extravio ocorreu na viagem de retorno. O apelado estava amparado 

em sua residência e não levava nenhum bem de valor inestimável ou sentimental. O 

valor fixado a título de dano moral deveria obedecer o binômio proporcionalidade-

razoabilidade. Pediu o provimento do recurso nos termos supra. Alternativamente, 

pugnou pela redução do valor do dano moral.

Em resposta (fls. 161/170), o apelado basicamente pediu que o 

apelo não fosse provido.

Recurso regularmente processado. 

É a síntese necessária.

O recurso comporta parcial provimento.
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Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais em virtude do extravio de bagagem.

 A apelante sustenta a não aplicação ao caso das normas do 

Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão.

O entendimento pacífico do S.T.J. é pela aplicação do C.D.C.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. 

A jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta no sentido 

de prevalência das normas do CDC, em detrimento da Convenção de 

Varsóvia, aos casos de extravio de bagagem, em transporte aéreo 

internacional, inclusive quanto à prescrição. (...)”  (AgRg no Ag nº 

1138560/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

convocado do TJ/RS), Terceira Turma STJ, j. em 02/09/2010, v.u.);

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO 

DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO AMPLA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de 

que após a edição do Código de Defesa do Consumidor, não mais 

prevalece a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia. Incidência do 

princípio da ampla reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental 

desprovido” (AgRg no REsp nº 262687/SP, Rel. Ministro Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma STJ, j. em 15/12/2009, v.u.).

É incontroverso o extravio da bagagem. Tal fato não foi 

contestado pela apelante.

Depreende-se dos autos que o apelado utilizou-se do serviço 



PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5

Apelação nº 0037300-34.2011.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 7080

aéreo da empresa apelante para o percurso entre Kinshasa (República do Congo) e 

Guarulhos (São Paulo), com escala em Joanesburgo (África do Sul). No trecho de 

Joanesburgo/Brasil, no dia 14 de fevereiro de 2011, uma das malas do apelado foi 

extraviada. No desembarque em São Paulo, informaram que não havia motivo para 

preocupação porque a bagagem seria encontrada e entregue em sua residência. Apesar 

disso, a bagagem do apelado não foi localizada e não houve reembolso do valor dos 

bens. A mala extraviada era uma mochila de viagem, com tamanho aproximado de 

270x350 e continha os pertences de uso pessoal, roupas, calçados, perfumes, relógios e 

cópia do diploma da República Democrática do Congo. O apelado trazia outra mala que 

continha material de estudo. 

O apelado tentou resolver o problema administrativamente, sem 

êxito (fls. 22/43). Houve pedido de preenchimento de formulário com a relação 

completa dos pertences contidos na bagagem extraviada (fls. 23). O apelado apresentou 

a relação dos bens, com os respectivos valores (fls. 32).

Os danos materiais foram estimados pelo apelado em R$ 

11.182,00 (onze mil, cento e oitenta e dois reais).

Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, o valor 

estipulado a título de dano material é excessivo.

O formulário de fls. 32 apresenta a relação de bens da bagagem 

extraviada e os respectivos valores. Ainda que se considere que a mochila comporte 

todos os pertences relacionados, os valores dos bens foram superestimados. 

Alguns exemplos.

O apelante relaciona 5 camisas sociais no valor de US$ 380,00. O 

preço unitário das camisas seria US$ 76,00. Considerado que o valor do dólar em 

fevereiro de 2011 equivalia a R$ 1,66, o valor de cada camisa seria R$ 126,16.

A relação indica, também, que havia 5 calças jeans no valor de 

U$ 850,00. Fazendo o mesmo cálculo, cada calça teria o valor de R$ 282,20.

Ainda, o valor do sapato social de U$ 500,00, equivaleria a R$ 

830,00. E o tênis marca Timberland de US$ 800,00, valeria R$ 1.328,00. Em busca 

realizada no site timberland.com.br, verificou-se que o tênis mais caro custava R$ 

499,90  Tênis Timberland Summistscape LF GTX.
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O apelado alega, em contrarrazões de apelação, que “tenta a 

apelante de forma desesperada e agressiva esquivar-se de sua responsabilidade, o 

valor dos pertences do apelado não encontram-se descritos de forma exagerada, pois 

bem sabemos que objetos de 'grifes' possuem preços significativamente mais acessíveis, 

nos países europeus, América do Norte e Sul da África, o que facilita que os mesmos 

sejam adquiridos, ao contrário do que ocorre no Brasil devido a incidência de 

impostos” (sic - fls. 167).

Cediço que o preço dos bens de “grife” são mais baratos no 

exterior. O apelado, porém, superestimou os valores a ponto de estarem muito acima do 

preço cobrado no Brasil.

Trata-se de caso inequívoco de litigância de má-fé, nos termos do 

art. 17, inciso II do C.P.C. O dispositivo em comento dispõe que é reputado como 

litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, o que fez o apelado ao 

superestimar os valores das mercadorias extraviadas. Corolário, o apelado deve arcar 

com o pagamento de multa, ora arbitrada em 1% sobre o valor da causa. Descabe a 

fixação de indenização, por não se verificar prejuízo da parte contrária. 

Não resta dúvida quanto à ocorrência do dano material. No 

entanto, por tudo o que já se expôs, não se pode aceitar o valor estipulado pelo apelado e 

na falta de melhores elementos probatórios, aplica-se a indenização tarifada da 

Convenção de Montreal, item 2 do artigo 22  1.000 DES (direitos especiais de saque), 

equivalente em 07 de agosto de 2013 a R$ 3.477,901. Consigne-se que a referência ao 

valor em moeda corrente é apenas para conhecimento da turma julgadora, uma vez que a 

conversão se dará por ocasião do pagamento da indenização.

Anote-se em relação aos bens frágeis ou valiosos, como os 

relógios e corrente com medalha, que o apelado deveria ter sido diligente, carregando-os 

na bagagem de mão. Trata-se de um cuidado básico que todos os consumidores devem 

ter. Esse tipo de recomendação é amplamente divulgado pelas companhias aéreas e 

também pela ANAC. Caso haja impossibilidade de transportar tais itens na bagagem de 

mão, eles devem ser previamente declarados, o que não fez o apelado.

Se houve exagero quanto à estimativa do valor dos bens 

1 Cotação no endereço eletrônico http://www.correios.com.br/internacional/cfm/cotacao_moedas.cfm.

http://www.correios.com.br/internacional/cfm/cotacao_moedas.cfm
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desaparecidos, é certo que o extravio realmente ocorreu.

Tal extravio da bagagem do apelado só vem a corroborar a 

deficiência quanto ao cumprimento do contrato de transporte e não exime a 

responsabilidade da apelante, como se verá adiante.

Cabia à apelante, que explora a atividade de transporte de 

passageiros, prestar de forma segura, eficiente e adequada o serviço contratado e atentar-

se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua atividade, evitando assim, o 

extravio da bagagem de seus clientes. 

Patente, portanto, o deficiente cumprimento do contrato de 

transporte pela apelante. 

Da referida conduta, adveio dano de ordem moral ao apelado.

O apelado demonstrou os transtornos, aborrecimentos e 

constrangimentos pelos quais passou em decorrência do extravio de sua bagagem. O 

simples fato de ter chegado de outro país e ver-se privado de seus pertences pessoais é 

suficiente para fazer surgir o dano moral. 

Repise-se. Todos estes percalços são aptos a gerar o desconforto 

moral passível de indenização. Nesse sentido, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTRAVIO DE 

BAGAGEM- TRIBUNAL A QUO QUE ATESTOU A FALHA NO 

SERVIÇO E ESTIPULOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Discussão quanto 

ao valor da indenização arbitrada a título de reparação por danos 

morais e falha na prestação do serviço da companhia aérea. 

Inviabilidade no caso concreto. Tribunal a quo que fixou o quantum 

indenizatório balizado pelos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como entendeu presente a referida falha. 

Impossibilidade de reexame nesta seara, sob pena de afronta ao texto da 

Súmula n. 7/STJ. 2. Recurso desprovido, aplicando-se multa em desfavor 

da insurgente. (AgRg no AResp nº 60880/RS, Rel. Ministro Marco 



PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

8

Apelação nº 0037300-34.2011.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 7080

Buzzi, Quarta Turma S.T.J., j. em 19/06/2012, v.u.).

Presentes o dano moral e a responsabilidade da apelante, passa-se 

à análise do quantum da indenização.

Com a devida vênia e resguardada a convicção pessoal do ilustre 

magistrado sentenciante, ele fixou valor um tanto exacerbado a título de indenização  

R$ 6.220,00. 

Não se olvida que, além do caráter dúplice que se consubstancia 

em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização proveniente de dano 

moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no 

momento da fixação do quantum debeatur. A indenização deve ser prudentemente 

arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de forma que seja nem 

exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem 

demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade econômica da 

demandada, sem porte para lhe coibir a prática de atos semelhantes.

É razoável, no caso dos autos, a redução de indenização para o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos 

elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o 

conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.

Tal quantia não implica enriquecimento sem causa, bem como 

traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a 

indenização na espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela no 

desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas 

atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na 

estipulação do valor da indenização.

Duas observações finais.

Como não houve fixação de indenização, mas redução da já 

estipulada, a correção monetária se dá desde a data da sentença, sem que haja violação 

ao enunciado da Súmula nº 362 do S.T.J.

A redução da indenização estipulada em 1º grau, não implica 

2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. RT  7ª edição, 2007, p. 1708.
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sucumbência recíproca, ante o disposto na Súmula nº 326 do S.T.J.

Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo para o fim de 

ser julgada parcialmente procedente a ação, com a aplicação de multa de 1% ao apelado 

pela reconhecida litigância de má-fé.  

CASTRO FIGLIOLIA

           Relator 
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