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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0023223-
94.2007.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado SOUTH 
AFRICAN AIRWAYS LTD, são apelados/apelantes FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
DO MUNICIPIO DE ASSIS - FEMA e DIVA LEA BATISTA.

ACORDAM, em 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos, 
principal da ré e adesivo das autoras, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ 
SABBATO (Presidente) e IRINEU FAVA.

São Paulo, 29 de agosto de 2012

AFONSO BRÁZ

RELATOR
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 001536
APELAÇÃO Nº: 0023223-94.2007.8.26.0047
APELANTE: SOUTH AFRICAN AIRWAYS LTDA.
APELANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS  FEMA E 
DIVA LEA BATISTA DA SILVA
APELADAS: OS MESMOS
COMARCA: ASSIS
JUIZ: MÔNICA TUCUNDUVA SPERA MANFIO

DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. 
Extravio de bagagem. Voo internacional. Prevalência das 
regras do Código de Defesa do Consumidor em relação à 
Convenção de Montreal. Indenização que deve ser integral e 
não limitada à tarifação. Danos materiais devidos. Danos 
morais configurados. Majoração e redução dos valores da 
indenização das autoras, considerando-se as peculiaridades do 
caso concreto. Multa mantida. Preliminar afastada. Sentença 
parcialmente reformada. RECURSOS PRINCIPAL E 
ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.

 

A r. sentença de fls. 299/310, de relatório adotado, julgou parcialmente 

procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento do valor de R$14.77,59 para a co-

autora Diva Lea por danos materiais e a quantia de R$10.000,00 a ela a título de danos morais. 

Condenou, ainda, a ré a pagar o valor de R$4.000,00 à Fundação por danos morais, além das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado 

da condenação.

Embargos de declaração rejeitados às fls. 316/318, condenado a ré ao 

pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa em benefício das autoras.

Apela a ré (fls. 319/339) alegando preliminarmente ilegitimidade ativa da 

Fundação, eis que o contrato de transporte foi firmado com a apelada Diva Lea proprietária da 

bagagem. Pede o afastamento de plano da condenação por danos morais relativamente à 

instituição de ensino. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor. Alega que os danos materiais não restaram cabalmente comprovados, 

notadamente no que se refere às jóias e dinheiro e que o valor da indenização deve respeitar o 

limite máximo estabelecido pela Convenção de Montreal. Aduz que o extravio de bagagem é 

situação que não configura danos morais e que não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 
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Salienta que não há provas dos danos morais sofridos. Subsidiariamente, requer a redução do 

quantum indenizatório para R$2.000,00. Por fim, pede o afastamento da multa fixada em sede 

de embargos declaratórios.

Recurso contraarrazoado às fls. 346/358 e fls. 359/369.

As autoras apelaram adesivamente às fls. 370/377 objetivando a majoração 

do quantum indenizatório por danos morais para patamar não inferior a 40 salários mínimos 

para cada uma delas.

 Contrarrazões de recurso adesivo às fls. 379/387.

 É o relatório. 

Afasto de plano a preliminar arguida pela apelante-ré. Evidente a 

legitimidade da Fundação para figurar no polo ativo, pois o extravio da bagagem da co-autora 

Diva Lea repercutiu na esfera da imagem da instituição, já que a professora viajou a trabalho 

para Pequim-China para participar de Seminário e divulgação de projetos da Fundação, levando 

para tanto na bagagem extraviada todo o material publicitário.

Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste.

 Em casos de extravio de bagagem ou carga, o STJ tem se pronunciado pela 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela reparação integral, afastando a 

indenização tarifada prevista nas normas de direito internacional.

Neste sentido, confira-se trecho da recente decisão proferida pelo 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp 1146037, DJE de 23.03.12: 

“(...) 4. Inaplicável a indenização tarifada prevista no Código 
Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Varsóvia no caso 
de responsabilidade do transportador aéreo pelo extravio de 
carga. 

(...)
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O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do
Amazonas, afastando a indenização tarifada prevista no 
Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Varsóvia 
no caso de responsabilidade do transportador aéreo pelo 
extravio de carga, alinha-se à jurisprudência desta Corte.”.

No mesmo sentido, os seguintes julgados daquela Corte: EREsp 

269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, 2ª Seção, julgado em 24.04.2002, DJ 

17.06.2002, p. 184; REsp 552.553/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, 

julgado em 12.12.2005, DJ 01.02.2006, p. 561; REsp 236.755/SP, Rel. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, 4ª Turma, julgado em 08.05.2001, DJ 15.10.2001, p. 267. 

Quanto aos danos materiais, a pretensão também não merece amparo.

Isso porque nas hipóteses de extravio de bagagem, como ao do caso 

em apreço, não é razoável impor que o consumidor produza prova robusta e taxativa dos 

objetos contidos na bagagem extraviada, porquanto, foge do senso comum aferir com 

clareza os bens que uma pessoa leva em viagem, bem como a existência das respectivas 

notas fiscais. Cuida-se, aliás, de responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC. 

Não se deve olvidar a dificuldade do consumidor em produzir tais 

provas, motivo pelo qual tem se admitido a aplicação da denominada Teoria da 

Redução do Módulo da Prova. Segundo esta teoria, pode o julgador fundamentar seu 

convencimento não só com base naquilo que restou cabalmente demonstrado, mas 

também diante do conjunto probatório e de indícios, aptos a revelar a veracidade dos 

fatos narrados na inicial, possibilitando o julgamento fundado em um juízo de 

verossimilhança, a partir da máxima da experiência comum. 

Nestes casos, MARINONI e ARENHART, baseados nos 

ensinamentos de GERHARD WALTER, defendem a utilização da chamada "redução 

do módulo da prova", que se dá em situações nas quais se exigir o "grau unitário de 
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cognição" importa em negação a direitos. (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhart in Manual do processo de conhecimento. São Paulo : Editora Revista dos 

Tribunais, 2005 p. 352.).

Assim, revelam existir situações em que o julgador deve aceitar a 

"prova possível" da alegação, dispensando a certeza e julgando com base em 

verossimilhança. Esclarecem que GERHARD WALTER levanta a questão sobre o fato 

de ser possível a variação do "módulo da prova" diante das diversas situações de direito 

material e conclui que ao se determinar o "módulo da prova" não se pode afastar da 

matéria subjacente, "sob pena de os fins do próprio direito serem desvirtuados, ou ainda, 

de se entrar e choque com outros importantes princípios do direito” (Luiz Guilherme 

Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart  in Comentários ao Código de Processo Civil. v. 5. t. 

I. 2ª ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 129-130).

Conforme bem destacado pela I. Juíza prolatora:

“A requerente trouxe aos autos relação dos bens levados na 
bagagem extraviada (fls. 60/62). Não há nada capaz de macular 
a boa-fé (presumida) da autora ao relacionar seus objetos 
pessoais, assim como também não se nota ter havido exagero no 
concernente à natureza e à quantidade da bagagem informada, a 
esperada para o padrão social da autora (professora 
universitária) e para uma viagem internacional de 
aproximadamente vinte dias, e aos valores a cada um dos bens.

“Embora seja razoável a alegação no sentido de que alguns dos 
bens ali declinados (tais como dinheiro, jóias, máquina 
fotográfica, relógio, óculos de sol, dentre outros) deveriam 
constar da bagagem de mão da autora, a ré não trouxe aos autos 
nenhum elemento que comprovasse que a autora possuía 
bagagem de mão, não despachada” (fls. 303).

No que se refere aos danos morais, ao diverso do que alega a apelante-

ré, o extravio de bagagem dos passageiros é causa de dissabores e desconforto, de 

perturbação emocional e da tranquilidade, gerando relativa angústia. O extravio 

representa falha no serviço de transporte contratado, sendo a apelada submetida a 
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constrangimento e humilhação, que constituem causa suficiente a gerar a obrigação de 

indenizar por danos morais, cuja prova conforma-se com a mera demonstração do 

ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador opera-se por 

força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), devendo a fixação da 

indenização ser feita em consonância com o seu caráter punitivo ao ofensor e 

compensatório ao ofendido, tendo como parâmetro a capacidade econômica do causador 

do dano. 

Sobre o tema, precedente da Suprema Corte já admitiu a 

reparabilidade dos danos morais no transporte aéreo internacional nos casos de extravio 

da bagagem: “O atraso de vôo internacional, bem como o extravio momentâneo de 

bagagem, impõe à companhia transportadora o dever de indenizar o passageiro pelos danos 

morais e materiais experimentados, em observância ao preceito constitucional inserido no 

art. 5º, V e X, pouco importando que a Convenção de Varsóvia (substituída pela Convenção 

de Montreal) limite a verba indenizatória somente ao dano material, pois a Carta Política da 

República se sobrepõe a tratados e convenções ratificadas pelo Brasil” (STF 2ª T- AgReg. 

Rel. Marco Aurélio j. 27.04.98 RT 755/177). Nesse mesmo já decidiu de forma reiterada o 

E. STJ: AgRg no Ag 959403/RJ Rel. Min. Aldir Passarinho Junior DJ 30/06/2008; 

RESP 552.553/RJ Rel. Min. Fernando Gonçalves  DJ 01.02.2006, p. 561; RESP 

209.393/PB - Rel. Min. Barros DJ 17.05.04.

  Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório o recurso da 

apelante-ré comporta acolhimento para reduzir o valor da indenização por danos morais 

à apelante-autora Diva Lea para R$-5.000,00, considerando-se que participou 

efetivamente do Seminário, expôs seu trabalho e o da Fundação, ainda que sem o 

material de divulgação, além de ter usufruído dos vinte dias de viagem. 

Quanto ao recurso adesivo interposto pelas autoras, este merece 

parcial provimento para majorar somente o valor da indenização por danos morais da 

Fundação para R$-5.000,00.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde a publicação 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

17ª Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO Nº 0023223-94.2007.8.26.0047 7/7

desta decisão (Súmula 362 STJ) e os juros de mora desde a citação (artigo 405 CC).

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

 Por fim, a multa com fulcro no art. 538, parágrafo único foi bem 

aplicada, eis que os embargos de declaração opostos pela apelante-ré detêm natureza 

infringente, e sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da 

demanda, atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 

5º, LXXVIII).

A modificação do resultado da demanda, obtida neste julgamento, não 

é suficiente para alterar o ônus da sucumbência determinado pelo julgador singular, que 

permanece intangível.

 Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos, principal da 

ré e adesivo das autoras, nos termos acima.

 

AFONSO BRÁZ
Relator


