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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0030913-05.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
apelante SOUTH AFRICAN AIRWAYS LTD, são apelados EMIRATES, 
MOHAMMAD ISHAQ e JULIANA NUNES DE OLIVEIRA.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento às apelações, 
para reduzir a indenização por dano moral à quantia global de R$ 20.000,00, por 
maioria de votos, parcialmente vencidos o Relator, que negaria provimento aos 
recursos, e o Revisor, que daria provimento em maior extensão, para também 
reduzir a indenização por dano material à importância de R$ 10.000,00. O acórdão 
registrará as divergências.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e SEBASTIÃO JUNQUEIRA.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2015. 

Mario de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 19.047
APEL.Nº: 0030913-05.2012.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (3ª VC)
APTE.  : SOUTH AFRICAN AIRWAYS LTD e EMIRATES
APDO.  : MOHAMMAD ISHAQ E OUTRO

ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”  
RESPONSABILIDADE CIVIL  Indenização por danos 
materiais e morais  Transporte aéreo  Extravio de 
bagagem  Hipótese em que o extravio deu-se por 
ocasião do transporte efetuado pela ré  Legitimidade 
reconhecida  Preliminar afastada. 
RESPONSABILIDADE CIVIL  INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE 
AÉREO  Voo internacional  Aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor - Extravio de bagagem  
Prestação de serviço inadequada -  Responsabilidade 
das companhias aéreas  Descumprimento contratual  
Danos materiais comprovados  Indenização por danos 
morais devida  Redução do montante indenizatório 
por danos morais à quantia global de R$20.000,00 - 
Recursos das rés providos, em parte.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

decorrente de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, julgada 

parcialmente procedente nos termos da r. sentença de fls. 244/259, que condenou as 

rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 21.244,98, relativa aos prejuízos 

materiais e R$40.000,00, no tocante aos danos morais, para ambos os autores, com 

atualização monetária a partir da data da decisão e juros moratórios de 1% ao mês 

desde a citação. As rés foram condenadas ainda ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da 

condenação.

Apela South African Airways Ltd alegando, preliminarmente, 

ilegitimidade passiva, pois, o suposto extravio da bagagem ocorreu por culpa 

exclusiva da empresa aérea Air Blue, que transportou os passageiros até o destino 

final. No tocante à questão de fundo afirma que os bens relacionados pelos autores, 

tidos como extraviados, foram superfaturados. Ressalta que o valor e a descrição dos 

bens supostamente contidos nas bagagens e a soma do montante está incorreta. 

Entende que por se tratar de prova produzida unilateralmente pelos apelados, o valor 
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pretendido deve ser afastado. Alternativamente, pugna pela redução do montante 

fixado, devendo o mesmo obedecer aos parâmetros trazidos pela Convenção de 

Montreal, artigo 22, que limita a responsabilidade a 1.000 DES para cada 

passageiro. Salienta ainda a inexistência de qualquer abalo moral em decorrência do 

extravio da bagagem, pugnando pela redução da indenização arbitrada em caso de 

manutenção da decisão. 

Recorre a correquerida Emirates salientando, resumidamente, 

a ausência de comprovação dos danos materiais. Afirma que a declaração do valor 

da bagagem não é uma exigência das companhias aéreas, mas uma opção oferecida 

aos passageiros. Ressalta que todos os bens relacionados pelos autores 

correspondem a marcas internacionais e renomadas e possuem valor de mercado 

“infinitamente superior” a bens da mesma espécie, porém de marcas acessíveis ao 

consumo do homem médio. Aduz que a quantidade dos bens também chama a 

atenção, observando que os autores apontam, como extraviados, quatro aparelhos 

celulares, sem que fosse apresentada nota fiscal. Pugna pela limitação da 

indenização em 1.000 DES, em caso de manutenção da decisão. Observa ainda que 

não ocorreu nenhum atraso no voo da companhia, mas apenas intervalo em 

decorrência de conexão feita. Entende que os apelados não sofreram abalos morais e 

pede a redução do valor arbitrado para, no máximo, R$ 5.000,00 para cada um.    

Preparados (fls. 278/279 e 293/295), os recursos foram 

recebidos em ambos os efeitos (fl.297).

Contrarrazões às fls. 302/316 e 318/330.

É o relatório.

A presente demanda tem por objeto a indenização pelos danos 

materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem em viagem internacional.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-se as 

rés, solidariamente, no pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 21.244,98 

e danos morais no montante de R$ 20.000,00 para cada autor.

Não houve irresignação por parte dos autores.

Ambas as rés recorreram.

Inicialmente, cabe analisar a preliminar de ilegitimidade de 
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parte arguida pela companhia aérea South African Airways Ltd.

Afirma a ré que a responsável pela devolução das bagagens 

era a empresa aérea AirBlue, que transportou os passageiros até o destino final, no 

Paquistão.

Contudo, razão não lhe assiste.

As bagagens extraviadas, à evidência, foram embarcadas no 

voo de São Paulo - Johannesburg pela companhia South African, e não chegaram ao 

destino final (Paquistão) . 

Ademais, não restou efetivamente comprovado em que trecho 

o extravio ocorreu.

Assim sendo, caracterizada a legitimidade de ambas as rés em 

caso de eventual falha na prestação de serviços.

Com relação ao mérito ambos os recursos serão analisados 

conjuntamente, pois, as questões neles postas se entrelaçam.

Como se lê da inicial, os autores contrataram com as 

requeridas o transporte em voo internacional, com destino ao Paquistão. Da cidade 

de São Paulo a Johannesburg (África do Sul) utilizaram a companhia aérea South 

African e para o trecho de Johannesburg Dubai a companhia Emirates. De Dubai 

para Lahore(Paquistão) foram utilizados os serviços da companhia aérea Air Blue.

Relatam os autores que ao desembarcarem no aeroporto de 

Lahore (Paquistão), foram informados do extravio de duas malas, fato esse 

incontroverso e comprovado pelos documentos juntados aos autos.

De início, consigne-se que a relação jurídica que vincula as 

partes tem natureza de consumo, portanto, aplicável ao caso o Código de Defesa do 

Consumidor.

O extravio das malas dos autores é fato incontroverso, 

reconhecido pelas próprias requeridas, que não impugnaram tal assertiva.

A irresignação das rés foi dirigida, precipuamente, contra o 

montante arbitrado a título de indenização, seja pelos danos materiais ou morais.

Relevante destacar que a companhia aérea, na qualidade de 

transportadora, assume a obrigação de transportar os passageiros incólumes, bem 

como sua bagagem ao seu destino em perfeito estado. Essa responsabilidade se 
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inicia no momento em que recebe o passageiro ou a bagagem. 

O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo 

necessário que se faça nos termos avençados.

Desta feita, o extravio de bagagem evidencia o 

descumprimento contratual pelas rés, exsurgindo sua responsabilidade objetiva, nos 

termos do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, as requeridas não produziram qualquer prova 

apta a infirmar as alegações dos autores, quanto ao propalado extravio de bagagem.

Destarte, havendo a prova do contrato de transporte e do 

extravio da bagagem, os requerentes fazem jus ao pagamento de indenização pela 

falha na prestação dos serviços.

No tocante aos danos materiais pleiteados, o valor da 

pretensão deduzida foi de R$ 32.081,98, correspondente aos objetos relacionados na 

inicial, além de despesas decorrentes do extravio da bagagem (fls. 11/14).

Afirmam que alguns dos bens relacionados eram de uso 

particular e outros serviriam presentes aos familiares.   

O MM. Juiz sentenciante reduziu o montante pretendido para 

R$ 21.244,98, excluindo o valor relativo aos aparelhos eletrônicos (ipods, câmeras 

de vídeo e fotográficas, food processador e aparelhos celulares), as despesas 

relativas à aquisição de roupas durante a viagem, bem como as referentes à ligação 

telefônica, uso de internet, taxi e perda de diária em hotel.

Em suas razões recursais as rés insurgem-se quanto às 

quantidades e valores atribuídos aos objetos contidos nas bagagens, pois, entendem 

que foram superfaturados. Pugnam pela fixação de indenização tarifada, consoante o 

estipulado pela Convenção de Montreal.

Cabe salientar, inicialmente, que não caberia impor aos 

requerentes, no presente caso, o ônus de provar o conteúdo da bagagem extraviada, 

porquanto incumbia às rés exigir, a seu critério, declaração desse conteúdo. Se não o 

fizeram ao receber a bagagem, aceitaram, incondicionalmente, a responsabilidade 

por sua guarda e pelos bens ali contidos.

Nesse ponto convém transcrever trecho do voto prolatado 

pelo D. Desembargador Álvaro Torres Junior, em caso análogo:
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“...A grande questão é saber o que a bagagem trazia em 

seu interior, pois, ordinariamente, a empresa aérea não exige do passageiro a 

declaração do valor da bagagem ou a descrição de seu conteúdo, nem tampouco 

o passageiro providencia tal declaração de forma espontânea, salvo em 

situações excepcionais.

Fato é que não se pode exigir a prova disso do 

consumidor, nem mesmo em virtude da regra do art. 734, parágrafo único do 

CC (“É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim 

de fixar o limite da indenização”), uma vez que nada nos autos aponta para a 

circunstância de ter sido tal declaração exigida pela ré, havendo recusa por 

parte do autor.

Em situações como essas deve-se admitir como correto o 

valor da bagagem atribuído pelo passageiro, pois, se a empresa aérea desejasse 

se resguardar de estimativas incorretas, deveria ter exigido a declaração de 

valor da bagagem, nos termos do dispositivo retro mencionado” (Ap. 

9148266-58.2009.8.26.0000, j. 15/10/2012).

Há que se destacar ainda que não assiste razão às rés ao 

pretender a fixação de indenização tarifada, consoante os parâmetros ditados pela 

Convenção de Montreal, porquanto, repise-se, aplicável à espécie o Código de 

Defesa do Consumidor.

É cediço, entretanto, que as despesas materiais passíveis de 

ressarcimento devem ser efetivamente comprovadas e pertinentes, levando-se em 

conta os elementos dos autos.

Em sendo assim, o MM. Juiz sentenciante excluiu da 

condenação as despesas não comprovadas e aquelas relacionadas à aquisição de 

roupas durante a viagem. 

Além disso, de maneira conscienciosa, afastou os valores 

relativos aos aparelhos eletrônicos, que à evidência, extrapolaram o razoável (4 

celulares, 2 ipods, etc...).

Com relação aos demais objetos relacionados, embora haja 

impugnação das rés, com alegação de superfaturamento, a declaração dos autores, 

quanto ao conteúdo da bagagem, deve ser aceita à míngua de prova em contrário. 
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A quantidade dos bens relacionados e o fato de serem “de 

grife”, consoante afirmado, não traz a implicação que as rés pretendem dar ao caso, 

porquanto, deve-se levar em conta o tipo e a duração da viagem, além da condição 

financeira dos viajantes.

Dessa forma, o valor a título de danos materiais fixado na r. 

sentença deve ser mantido.

No tocante aos danos morais, os mesmos acham-se 

caracterizados pelo extravio da bagagem, em razão dos transtornos daí advindos. 

Induvidoso que os fatos narrados produziram aos autores 

abalos de ordem moral. A pessoa que programa uma viagem, com a finalidade de 

divertimento ou lazer, privada de sua bagagem, passa por aborrecimentos e até 

constrangimentos desnecessários e imprevistos. 

Esses aborrecimentos não são corriqueiros, tampouco 

constituem mero dissabor.

Não há como negar que o fato de os autores terem sido 

alijados de seus pertences pessoais, dificultando e frustrando seus planos de lazer ao 

ocupar o tempo e atenção com providências para tentar reaver a bagagem, e que se 

revelaram inócuas, acarreta prejuízos de ordem moral que devem ser indenizados.

O dano moral decorre da aflição e dos  transtornos 

suportados pelo passageiro, não se exigindo sequer prova de tais fatos.

No tocante ao valor relativo aos danos morais, sua fixação 

deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se 

que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova 

atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva 

compensação do prejuízo suportado.

A fixação do valor deve atender aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de 

forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perantes 

outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo 

suportado.

Na hipótese, os autores sofreram transtornos diante do 

extravio da bagagem, vendo-se privados de seus pertences. 
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Como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante: “Ficar, em 

local distante, privado das roupas e pertencentes levados para viagem, causa 

desgosto relativamente profundo e duradouro, deixando marca amarga, no lugar de 

lembranças prazerosas buscadas pelas férias, normalmente planejadas e aguardadas, 

até porque deve ser considerado o valor sentimental das mesmas.

Os autos não versam sobre atraso na entrega das malas, 

superável pelo posterior aparecimento em tempo de proporcionar normal 

aproveitamento da viagem. O extravio definitivo tem potencial lesivo maior, 

reconhecido pela jurisprudência como fator apto a ensejar a eclosão de abalo moral 

indenizável”. 

Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos 

danos ocasionados e a condição financeira da vítima e do ofensor, este Relator 

entende que o valor de R$20.000,00 para cada autor, nos moldes da r. sentença, é 

condizente com a situação descrita.

Entretanto, com relação ao montante indenizatório por danos 

morais a unanimidade foi rompida, pois, a maioria houve por bem fixar a quantia 

global de R$20.000,00.

O Revisor, Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli, 

daria provimento aos recursos em maior extensão, para também reduzir a 

indenização por dano material à importância de R$10.000,00.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos para o 

fim de reduzir o montante indenizatório por dano moral à quantia global de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), mantida no mais a r. sentença, inclusive no que tange 

às verbas sucumbenciais (Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça).

MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator 

Assinatura Eletrônica
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