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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1013526-32.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MSC 
CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, é apelado CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª 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 Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.

São Paulo, 12 de março de 2018.

Sérgio Shimura
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n° 20435

APELAÇÃO Nº: 1013526-32.2015.8.26.0506

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (1ª VARA CÍVEL)

RECORRENTE(S): MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(S): CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE MARÍTIMO - 

CRUZEIRO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - VIAGEM DE 

SANTOS PARA MONTEVIDÉU  Passagens adquiridas para 

um cruzeiro marítimo, saindo de Santos/SP, em 31/01/2015, com 

destino à cidade de Montevidéu/Uruguai, e retorno em 07/02/2015 

- Caso em que ao regressar a Santos o autor constatou que sua 

bagagem, contendo todos os seus pertences, foi extraviada - 

Situação que inegavelmente gerou angústia e transtornos que não 

se caracterizam como mero aborrecimento - Aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviços de 

transporte marítimo - Responsabilidade objetiva da transportadora 

- Dano moral caracterizado pela simples violação do direito do 

autor - Valor da indenização fixada em R$ 15.000,00, que fica 

mantida,  diante das peculiaridades do caso concreto - RECURSO 

DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

DANOS MATERIAIS - TRANSPORTE MARÍTIMO - 

CRUZEIRO - BAGAGEM NÃO LOCALIZADA - Lista de 

pertences compatível com o que uma pessoa coloca em sua 

bagagem para o tempo de duração da viagem, não se vislumbrando 

exagero no montante requerido - RECURSO DESPROVIDO 

NESTE TÓPICO. 

Trata-se de ação proposta por CARLOS 
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ADROALDO RAMOS COVIZZI contra MSC CRUZEIROS DO BRASIL 

LTDA., objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes 

do extravio de bagagem em cruzeiro marítimo.

 

Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório 

se adota, para condenar a ré ao pagamento da indenização por danos 

materiais e de indenização por danos morais arbitrados em R$ 15.000,00, 

bem como na verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, 

em decorrência da falha na prestação de serviços pelo extravio da bagagem 

do autor (fls. 129/135). 

Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando, em 

resumo, que os danos materiais e morais não foram comprovados. 

Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório fixado na r. 

sentença (fls. 137/156).

Recurso devidamente processado e respondido 

(fls. 163/169).  

Regularmente intimados, não houve oposição ao 

rito de julgamento preconizado pela Resolução nº 549/2011 do Colendo 

Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (fls. 177).

É o relatório. 

Do que consta dos autos, o autor e sua 

companheira celebraram um contrato de prestação de serviços com a ré, 

tendo adquirido passagens para um cruzeiro marítimo, saindo de Santos/SP 

em 31/01/2015, com destino à cidade de Montevidéu/Uruguai, e retorno em 
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07/02/2015.

 

Ao regressar a Santos, o ora autor CARLOS 

ADROALDO RAMOS COVIZZI constatou que sua bagagem, contendo 

todos os seus pertences, foi extraviada. Procurou os representantes da ré, 

informando o extravio e solicitando a busca da bagagem, porém, sem 

sucesso.

Dessa forma, pretende a reparação pelos danos 

materiais e morais advindos da má prestação de serviços de transporte 

marítimo.

Da responsabilidade da transportadora. 

Tratando-se de relação de consumo, verifica-se a responsabilidade objetiva 

prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

transportadora ré responder pelos maus serviços prestados, 

independentemente de dolo ou culpa. 

Logo, a responsabilidade é solidária entre todos os 

causadores do dano; quer dizer, o fornecedor do produto ou serviço é 

solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou 

representantes, nos termos dos art. 7º, parágrafo único e 34 do CDC e art. 

942 do Código Civil.

Por outro lado, pelo conjunto probatório, nem cabe 

cogitar de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, até porque a ré não 

nega que a bagagem não foi encontrada, tanto que confessou por “e-mail” a 

não localização da mala do autor, bem como que requereu a confecção de 

lista com os pertences para análise de eventual ressarcimento (fls. 21/31, 
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32/33 e 93/97).

Da análise dos autos, os danos e o nexo causal 

são indiscutíveis, conforme se verifica dos fatos incontroversos e dos 

documentos juntados.

A responsabilidade da ré decorre da própria 

atividade, risco consagrado também pela doutrina nacional para assegurar 

a reparação de prejuízos que possa causar aos usuários dos seus serviços. 

O art. 734 do Código Civil dispõe sobre a 

responsabilidade objetiva do transportador, segundo o qual: “O 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e 

suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula 

excludente da responsabilidade” (g/n).

A ré somente se eximiria do dever de indenizar na 

hipótese de demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(consoante artigo 14, § 3º, inciso II, CDC), o que não se vislumbrou nos 

autos.

Registre-se que instada a especificar provas, a ré 

requereu o julgamento antecipado (fls. 106 e 109).

Dos danos materiais. No caso, é inequívoco o 

dever da ré na reparação pelos danos materiais. Pelos prejuízos, o autor 

apresentou a seguinte lista:

“A)  2 (dois) pares de sapato, no valor total de R$ 430,00;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1013526-32.2015.8.26.0506 6

 B) 1 (uma) mala branca com rodinhas no valor de R$ 500,00;

 C) 2 (dois) blaizers da marca Brooksfield no valor total de R$       2.000,00;

 D) 05 (cinco) calças jeans, no valor total de R$ 500,00;

 E) 06 (seis) camisas Brooksfielda, no valor total de R$ 800,00;

 F) 04 (quatro) camisas Lacoste, no valor de R$ 450,00;

 G) 10 (dez) cuecas, no valor total de 150,00;

 H) 10 (dez) pares de meia no valor total de R$ 120,00;

 I) 02 (duas) calças sociais, no valor total de R$ 800,00;

 J) 03 (três) gravatas italianas no valor total de R$ 200,;

 L) 01 (um) par de tênis mizuno wave prophicy no valor de R$ 1090,00;

 M) uma máquina fotográfica Nipon tipo 3200, no valor de R$ 2.500,00;

N)  01 (um) Ipad apple no valor de R$ 2.300,00;

O) 01 (uma) Bíblia Sagrada, com impressão dourada, editada em língua 

italiana no século XIX, com mais de 100 anos, presente de família, com 

valor inestimável;

Valor total: R$ 11.840,00 (onze mil oitocentos e quarenta reais).” (fls. 2) 

(g/n).

O MM. Juízo “a quo” permitiu o ressarcimento dos 

itens de “A” até “L”, tendo afastado o ressarcimento aos itens “M” 

(máquina fotográfica Nipon), “N” (Ipad Apple) e “O” (Bíblia Sagrada), 

que deveriam ser levados na bagagem de mão, somado ao fato de que não 

houve comprovação de que estavam na mala (fls. 129/135).

Diante desse quadro, o recurso da ré não pode ser 

acolhido.

A lista dos pertences (itens “A” até “L”) é 
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compatível com o que uma pessoa coloca em sua bagagem, para o tempo 

de duração daquela viagem, não se vislumbrando exagero no montante 

pedido (fls. 19, 21/31, 32/33, 35, 37 e 93/97). 

 

Ademais, a ré não trouxe qualquer elemento de 

contraprova capaz de afastar a pretensão do autor apelado em relação à 

mala extraviada. 

Danos morais. Na mesma linha, é devida a 

indenização pelo dano moral, caracterizado pela simples violação do direito 

do autor. No caso em análise, a bagagem foi extraviada, aliado ao fato de 

que a perda dos pertences pessoais causam inquestionável angústia e 

transtornos que não se caracterizam como mero aborrecimento (fls. 19, 

21/31, 32/33, 35, 37 e 93/97).

Nesse sentido já decidiu esta c. 23ª Câmara: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MATERIAL - 

LIMITAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE NÃO 

PREVALECE, ANTE A INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO TRANSPORTADOR (ART. 14, CAPUT DO CDC) - DANO 

MORAL - PREJUÍZO QUE DECORRE DO SIMPLES FATO DA VIOLAÇÃO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - QUANTUM ARBITRADO 

QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO TAMPOUCO MAJORAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS” (Apel. nº 

0015954-69.2011.8.26.0562, Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 

06/03/2013).

Nesse passo, é certo que o dano extrapatrimonial 
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tem previsão constitucional (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), ostentando caráter dúplice, devendo se considerado tanto o 

aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, 

desestimulando-o à prática de atos semelhantes.

E para apurar o quantum indenizatório, há que se 

levar em conta fatores como a gravidade da lesão e a repercussão do fato. 

Além disso, o valor não pode ser tão elevado a ponto de causar o 

enriquecimento da vítima.

Como destacado pelo MM. Juízo “a quo”, “na 

fixação do montante da indenização por dano moral, deve o magistrado 

levar em conta diversos aspectos, entre os quais: a situação econômica e a 

intensidade do sofrimento do lesado, a gravidade da ofensa, o grau de 

culpa e a situação econômica do ofensor, as circunstâncias dos fatos e os 

precedentes semelhantes da jurisprudência. Além disso, deve pautar-se 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade de forma a evitar o 

enriquecimento indevido de qualquer das partes, considerando que tal 

indenização deve ser medida pela extensão do dano, nos moldes do art. 

944, do novel Código Civil, sendo certo ainda que tal reparação deve ter 

caráter compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, de modo a 

desestimulá-lo a praticar novos atos lesivos” (fls. 134).

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso. 

SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator
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