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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1008454-55.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOUTH 

AFRICAN AIRWAYS S/A, é apelado CERES MARIA MELO CHAGAS.

ACORDAM, em 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

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

provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Danilo Leme 

Crespo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

SALLES ROSSI (Presidente) e JAMES SIANO.

São Paulo, 21 de setembro de 2017.

FÁBIO PODESTÁ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1008454-55.2014.8.26.0100

APELANTE: SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A 

APELADO: CERES MARIA MELO CHAGAS

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 15214

RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO - 
Sentença de procedência - APELO DA RÉ - Pretensão à 
minoração do quantum indenizatório, no tocante aos danos 
materiais – Inadmissibilidade – Hipótese de aplicabilidade do 
CDC – Danos materiais compatíveis com a duração da viagem 
e status socioeconômico da parte – Inteligência do art. 6º, 
inciso VIII, do CDC e do art. 744, parágrafo único, do CC - 
Danos morais reconhecíveis in re ipsa. Sentença mantida, com 
fundamento no art. 252, do Regimento Interno do TJ/SP – 
RECURSO DESPROVIDO.

CERES MARIA DE MELO CHAGAS ajuizou “ação de 

indenização por danos materiais e morais” em face de SOUTH AFRICAN 

AIRWAYS S.A., a afirmar que celebraram contrato de transporte e, no dia 

01.11.2013, ao desembarcar na escala em Johanesburgo, constatou o extravio 

de uma de suas malas (fls. 02). 

A r. sentença a fls. 312/317, cujo relatório é adotado, 

julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar à autora a 

importância de R$. 7.240,00 a título de indenização por dano moral, e o 

valor de R$. 30.854,28 por danos materiais, bem como nos ônus 

sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10% do valor da 

condenação. 
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Irresignada, apela a ré, a sustentar: a) os danos materiais 

não foram comprovados (fls. 324); b) aplicabilidade ao caso da Convenção 

de Montreal (fls. 326); c) ao ter despachado a bagagem, a autora não 

declarou seu valor (fls. 329), que, diante de sua magnitude, deveria ter sido 

declarado (fls. 330), e jamais poderia ser despachado como bagagem comum 

(fls. 333); d) subsidiariamente, pleiteia o abatimento do valor de R$. 6.097,04 

referente a produtos não reembolsáveis (fls. 334); f) ser cabível a 

indenização, por danos materiais, no valor de R$. 3.800,00 (fls. 336); g) 

inexistência de danos morais (fls. 336).

O recurso é tempestivo, preparado (fls. 341/344 e 

350/352) e foi contra-arrazoado (fls. 355/374).

É o relatório.

Com efeito, a r. sentença deve ser confirmada, pelos 

seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente 

adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 

de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a 

ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, 

houver de mantê-la”.

Na Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado 
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por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o 

princípio constitucional da razoável duração dos processos. 

Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, 

Rel. Des. ELLIOT AKEL, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. LUIZ 

ANTONIO DE GODOY, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. 

PAULO EDUARDO RAZUK, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. 

Des. NEVES AMORIM, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. 

JOSÉ ROBERTO BEDRAN, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. 

Des. BERETTA DA SILVEIRA, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. 

Des. JAMES SIANO, em 19/05/2010.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado 

este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o 

órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive 

transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de 

fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. 

Min. CASTRO MEIRA, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. 

Min. ELIANA CALMON, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4ª Turma, Rel. 

Min. FERNANDO GONÇALVES, j de 1.12.2003).

Como bem asseverou o magistrado em primeiro grau:

“Ao contrário da tese defensiva, incidem no caso os preceitos 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré é prestadora de serviço de 
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transporte aéreo e a autora foi sua destinatária final, ficando afastada a incidência 

da Convenção de Montreal ou do Pacto de Varsóvia.

Nesse sentido o entendimento do E. Superior Tribunal de 

Justiça (STJ):

TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E 

EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA  DANOS MATERIAL E 

MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU  APELAÇÃO - REFORMA DA 

SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL  PRETENDIDA REFORMA - 

SENTENÇA DE 1º GRAU RESTABELECIDA  RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o entendimento na Seção 

de Direito Privado "de que tratando-se de relação de consumo, em que as autoras 

figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos serviços de transporte, 

aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. 

Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). II - De igual forma, subsiste 

orientação da E. Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico é 

fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior", de 

modo que "cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de 

bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos 

suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No 

Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). 

III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também em 

parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a indenização por 
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dano material em R$ 194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na quantia 

de R$ 5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso especial  (REsp 

612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 20.09.2007, DJ 08.10.2007 p. 287).

Feita esta observação, passo à análise dos pedidos 

indenizatórios.

Conforme se extrai dos documentos de fl. 48/49, no check-in 

da viagem telada, a autora e seu marido despacharam duas malas, com peso total de 

49 Kg.

No local de escala (Johannesburg), a passageira não recebeu 

uma das malas, que, mais tarde, foi dada como extraviada.

O extravio caracteriza defeito do serviço prestado pela ré.

Assim, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, a ré responde pelos danos dele (defeito) decorrentes.

Note-se que a requerida não demonstrou a inexistência do 

defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do 

referido dispositivo legal).

No que se refere aos danos, entendo ser verossímil que os bens 

relacionados a fl. 16/18 encontravam-se na bagagem extraviada, pois eles eram 

compatíveis com seu peso, o objetivo da viagem realizada e a condição sócio-

econômica da autora, que, ademais, desde o início, apresentou relação de bens 
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compatível com a pretensão deduzida na inicial, conforme se extrai do documento de 

fl. 58.

Assim, ante a verossimilhança das alegações feitas pela autora 

- que é hipossuficiente técnica e economicamente -, possível inverter-se o ônus da 

prova, recaindo sobre a ré o dever de demonstrar que o conteúdo da bagagem não 

correspondia ao afirmado.

Vejamos, a propósito, a orientação do STJ:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. EMPRESA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E 

DEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. 

DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO 

QUANTUM FIXADO. 1. Divergência jurisprudencial comprovada, nos termos do 

art. 541, § único, do CPC, e art. 255 e parágrafo, do Regimento Interno desta Corte. 

2. Com base nos documentos comprobatórios trazidos aos autos, tanto a r. sentença 

singular quanto o eg. Tribunal de origem, tiveram por verossímil as alegações do 

autor - uma vez que a relação dos bens extraviados mostra-se compatível com a 

natureza e duração da viagem - aplicando, então, a regra do art. 6, VIII, do CDC, 

invertendo-se o ônus da prova.3. A inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 

6º, VIII, do CDC, fica subordinada ao critério do julgador, quanto às condições de 

verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, segundo as regras da experiência 

e de exame fático dos autos. Tendo o Tribunal a quo julgado que tais condições se 

fizeram presente, o reexame deste tópico é inviável nesta via especial. Óbice da 
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Súmula 07 desta Corte. 4. Como já decidiram ambas as Turmas que integram a 

Segunda Seção desta Corte, somente é dado, ao STJ, em sede de recurso especial, 

alterar o quantum da indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado o 

valor. 5. Considerando-se as peculiaridades fáticas assentadas nas instâncias 

ordinárias e os parâmetros adotados nesta Corte em casos semelhantes a este, de 

extravio de bagagem em transporte aéreo, o valor fixado pelo Tribunal de origem, a 

título de indenização por danos morais, mostra-se excessivo, não se limitando à 

compensação dos prejuízos advindos do evento danoso, pelo que se impõe a 

respectiva redução a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 6. Recurso conhecido e provido 

. (REsp 696.408/MT, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, 

julgado em 07.06.2005, DJ 29.05.2006 p. 254).

Ocorre que a ré não produziu prova neste sentido.

Assim, é procedente o pedido de indenização pelos danos 

materiais.

Cumpre lembrar que o valor da indenização pauta-se pelo 

valor real das mercadorias reconhecidamente extraviadas.

Neste sentido o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO 

DE BAGAGEM. CDC. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INAPLICÁVEL. TEMA 

CONSTITUCIONAL. - Em recurso especial não há campo para discussão de 

matéria de índole constitucional, ainda que para fins de prequestionamento. - O 

extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional, causado pela negligência 
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da empresa transportadora, deve gerar indenização pelo valor real da mercadoria, 

não se aplicando a regra da indenização tarifada. Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor  (AgRg no REsp 258.016/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 30.11.2004, DJ 17.12.2004 p. 

513).

E é certo que a reclamação é de extravio, não de dano a 

produtos que, por sua fragilidade, não deveriam ter sido despachados, de modo que 

não se exime a ré do dever de indenizar por não os trazer consigo a autora.

Finalmente, o extravio definitivo da bagagem desde o começo 

da viagem teve o condão de acarretar importantes transtornos à autora, mais do que 

suficientes para a caracterização da lesão moral.

Entendo incorreta, na fixação do dano, a tese que atribui 

caráter sancionatório à lesão moral. Ao contrário, toda a responsabilidade civil 

brasileira é pautada no aspecto ressarcitório, sob pena de serem estabelecidos valores 

desproporcionais para lesões assemelhadas, apenas pela diferente capacidade 

econômica de seu causador.

O equívoco reside na consideração realizada por parte da 

doutrina no sentido de que é necessário desestimular condutas assemelhadas por 

parte do causador e tal objetivo só seria obtido pela fixação de valor proporcional à 

capacidade econômica deste. Entretanto, a responsabilidade civil, por lesão ao 

indivíduo, não é uma via de única mão. Ao contrário das lesões aos interesses 

difusos, no qual o valor da condenação reverte-se em favor de um fundo público, 
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para a lesão moral e individual a reversão é feita em favor da vítima. Portanto, se no 

primeiro caso uma punição maior a quem ostenta grande capacidade econômica é 

justificável pela sua reversão em benefício de toda sociedade, no segundo caso a 

reversão à vítima geraria nítido enriquecimento sem causa, como se fosse 

moralmente justo desejar ser lesionado por alguém com melhor situação econômica. 

Daí porque o valor deve ser fixado com moderação, levando em consideração apenas 

a lesão gerada e nunca as partes envolvidas no evento danoso.

A lei pátria não traça limites objetivos, motivo pelo qual o 

arbitramento judicial é o caminho correto.

Na hipótese em apreço, é suficiente para o ressarcimento o 

valor de R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), correspondente a dez 

salários mínimos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para 

CONDENAR a ré a:

(a) pagar à autora a importância de R$ 7.240,00 (sete mil, 

duzentos e quarenta reais) a título de indenização pelo dano moral. Sobre tal valor 

incidirão correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São 

Paulo, desde a presente data, e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do Novo 

Código Civil   NCC c.c. art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), contados da 

data da citação;

(b) pagar à requerente a importância de R$ 30.854,28 (trinta 

mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e oito centavos), incidindo correção 
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monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o 

ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do Novo Código Civil   

NCC c.c. art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), contados da data da 

citação.

Defiro o levantamento, pela autora, da quantia depositada a fl. 

288, expedindo-se o necessário para tanto.

Na fase de cumprimento de sentença, o valor levantado deverá 

ser abatido daquele devido por força desta condenação.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das despesas 

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

da condenação.

À r. sentença acrescente-se apenas que o entendimento 

desta Câmara é no sentido de que a indenização por danos morais deve 

atender também ao escopo punitivo  e não apenas compensatório. 

Observando-se que tal divergência de entendimento é 

irrelevante na hipótese, por inexistir insurgência quanto ao montante dos 

danos morais, reparo algum merece a sentença, que fica integralmente 

adotada como razões de decidir nesta instância.

Acresça-se, ainda, que o artigo 744, do Código Civil 

estatui, em seu parágrafo único, que “o transportador poderá exigir que o 

remetente lhe entregue, devidamente assinada, a relação discriminada das coisas a 

serem transportadas, em duas vias, uma das quais, por ele devidamente autenticada, 
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ficará fazendo parte integrante do conhecimento”.

Ou seja, é o transportador que deve exigir prévia 

descrição do conteúdo das bagagens, prática recomendável e de seu próprio 

interesse, descabendo a pretensão de transferir esse ônus ao consumidor.

Vê-se, na prática comum, que as empresas preferem 

arcar com o risco de ressarcimento de valores não declarados a contratar 

funcionários para tal procedimento.

Sendo caso de inversão, ademais, de onus probandi, por 

força do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e, consoante 

fundamentação supra, verossímil o valor dos bens apontados pela autora, 

diante de seu status socioeconômico e da magnitude da viagem 

(transcontinental, com duração de nove dias, conforme fls. 66), 

perfeitamente cabível a condenação ao ressarcimento dos bens declarados 

(fls. 58) e cujos valores são demonstrados a fls. 82/183.

Por fim, reconhecível in re ipsa o abalo psicológico 

relevante sofrido pela autora, subitamente alijada de seus pertences, num 

outro país, tendo de adquirir às pressas itens de uso pessoal essencial, 

inclusive roupas íntimas (fls. 58 e 100/104).

A propósito, precedente desta Corte: Apelação n. 

1021658-78.2015.8.26.0506, 14ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Maurício 

Pessoa, j. 24.03.2017)

Não comporta, pois, nenhum reparo a r. sentença, que 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 1008454-55.2014.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 15214 PP  13/13

fica mantida por seus próprios fundamentos, conforme permissivo 

insculpido no art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Sem condenação em honorários sucumbenciais 

recursais, porquanto a sentença foi publicada sob a égide do CPC/1973.

Anota-se, quanto ao prequestionamento, que não é 

necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os 

dispositivos legais invocados pelos apelantes para que tenham acesso aos 

Tribunais Superiores, pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na 

solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma 

positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no 

acórdão impugnado.” (EDCL nº 0001698-06.2006.8.26.0075, 7ª Câm. Direito 

Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j. 31.05.2010).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

FABIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator
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