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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9223162-
14.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOUTH 
AFRICAN AIRWAYS S/A sendo apelados ADRIANA NOGUEIRA DE MORAES 
DONDERS e QUINTIN MICHAEL DONDERS.

ACORDAM, em 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. 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 ERSON T. OLIVEIRA.

São Paulo, 31 de janeiro de 2012. 

Paulo Pastore Filho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9075
APEL.Nº: 9223162-14.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.  : SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A.
APDO.  : ADRIANA NOGUEIRA DE MORAES DONDERS E OUTRO

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM  Transporte aéreo 
internacional  Inocorrência - Irrelevância se o trecho ao 
qual se comprometeu a companhia aérea foi executado por 
mais de um transportador - Relação de consumo  
Solidariedade da cadeia de fornecimento do produto ou 
serviço, impondo a todos os envolvidos o dever de 
responder - Aplicabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor - Recurso não provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos morais  
Transporte aéreo internacional  Cancelamento de vôo de 
forma inexplicada - Extravio de bagagem  Procedência  
Prestação de serviço defeituoso - Decisão mantida  
Recurso não provido.

DANO MORAL  Fixação em valor desproporcional ao 
evento e suas conseqüências  Indenização reduzida para a 
quantia de R$ 15.000,00, que sanciona de forma adequada 
a conduta da apelante e concede lenitivo aos apelados - 
Recurso provido.

A apelante pretende a reforma da r. sentença 

lançada a fls. 193/198, cujo relatório fica adotado, que 

julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de 

indenização decorrente de dano moral, em decorrência de 

cancelamento de trecho, atraso de vôo e extravio de 

bagagem.

A r. sentença reconheceu a ocorrência dos 

danos apontados na inicial, condenando a apelante ao 

pagamento da importância de R$ 38.725,05, a título de 

composição dos danos morais.

A apelante afirma que a r. sentença não pode 

prosperar primeiro porque, tanto o overbooking como o 
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atraso de vôo ocorreram em trecho cujo transporte 

realizou-se por outras empresas aéreas; depois, os 

bilhetes foram adquiridos da agência de viagens Rambla 

Viagens e Turismo, que, por sua vez, emitiu os bilhetes 

aéreos por meio da agência consolidadora Flytour.

Informa, quanto ao extravio da bagagem, que já 

houve o pagamento extrajudicial da indenização cabível.

Reclama a aplicação da Convenção de Varsóvia.

Requer a supressão ou redução da condenação 

arbitrada a título de danos morais.

Os apelados ofereceram contrariedade (fls. 

256/269).

O recurso foi processado depois de oportunizada 

à parte a complementação do porte de remessa e retorno, 

em conformidade com o disposto no recurso especial 

interposto pela apelante (416/420).

É o relatório. 

De início, assinala-se que o transporte aéreo 

de passageiro, nacional ou internacional, compreende uma 

relação de consumo, devendo ser aplicado à espécie o 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas de ordem 

pública e interesse social são as que mais se adéquam ao 

intuito constitucional, que prevê a obrigação de 

indenizar material e moralmente os prejuízos resultantes 

de ato ilícito (art. 5º, V e X, da Constituição 

Federal). 

Esclareça-se que, embora as Convenções e 

Tratados tenham aplicabilidade no Direito brasileiro, 

existindo conflito de normas, não devem se sobrepor às 

leis internas.

A propósito:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO 
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DE BAGAGEM. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. - Tratando-se de 

relação de consumo, prevalecem as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia e ao 

Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes da Segunda 

Seção do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 

538685/RO, Rel. Min. Barros Monteiro, Publ. 16/02/04). 

Nesse contexto, a legitimidade da apelante é 

indeclinável, assim como o dever de indenizar os danos 

experimentados pelos consumidores no curso da prestação 

dos serviços contratados.

O argumento de que foram outras empresas 

aéreas que provocaram o dano (overbooking e atraso de 

vôo) aos apelados não socorre a apelante, considerando 

que foi ela quem emitiu os bilhetes, colocando na cadeia 

de consumo as passagens.

Diante do estabelecido pelos arts. 7º, 

parágrafo único, 18, 20 e 34, todos do Código de Defesa 

do Consumidor, foi criada a solidariedade da cadeia de 

fornecimento, impondo a todos os envolvidos no 

fornecimento do produto ou serviço o dever de responder.

Afirmam Cláudia Lima Marques, Antônio Herman 

V. Benjamin e Bruno Miragem (“Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor”, Editora RT, 2ª Edição, p.287) 

que: “A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é 

objetiva, independente de culpa e com base no defeito, dano e 

nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima (art. 17) e o 

defeito do serviço prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, 

a obrigação conjunta de qualidade e segurança, na 

terminologia de Antônio Herman Benjamin, isto é, de que não 

haja um defeito na prestação do serviço e conseqüente 

acidente de consumo danoso à segurança do consumidor-

destinatário final do serviço, é verdadeiro dever imperativo 

de qualidade (art. 24 e 25 do CDC), que expande para alcançar 

todos os que estão na cadeia de fornecimento, ex vi art. 14 
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do CDC, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da 

cadeia, inclusive aqueles que a organizam, os servidores 

diretos e indiretos (parágrafo único do art. 7º do CDC)”.

No caso, houve um único ato jurídico ajustado 

com a empresa South African Airways S/A, que emitiu 

todos os bilhetes devidos para que os autores chegassem 

ao local desejado (fls. 28/77), resultando irrelevante 

se o trecho ao qual se comprometeu a companhia aérea foi 

executado por mais de um transportador.

Conforme bem dispôs o MM. Juiz da causa, sob a 

ótica do Código de Defesa do Consumidor, é insensato que 

a empresa transportadora internacional, que capta 

clientela no Brasil oferecendo a possibilidade de 

emissão de vários trechos, inclusive de outras 

companhias, queira se isentar de responsabilidade pelos 

trechos executados por outra transportadora, 

dificultando ao consumidor, que desconhece os 

procedimentos adotados pelas empresas aéreas 

internacionais conveniadas, a persecução de seus 

direitos.

Não tem relevância, por sua vez, a 

inexistência de conduta culposa por parte da apelante, 

considerando-se que a responsabilidade civil do 

transportador é objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o 

que não se evidenciou no presente feito.

A propósito, ensina Arruda Alvim (Código do 

Consumidor Comentado  2ª Edição  RT  p.142-143): “A 

responsabilidade independente de culpa que vem prevista na 

Seção II, do Capítulo IV, do Título I, do Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor, diz respeito aos danos ocasionados 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 9223162-14.2005.8.26.0000 - São Paulo 6

pelo fato do produto e do serviço, ao consumidor. Outra 

responsabilidade sem culpa trazida por esse Código é 

resultante dos vícios do produto e do serviço, em si mesmos 

considerados, e é tratada nos art.18 a 25 (Seção III, 

Capítulo IV, do Título I), que a ela acresce a solidariedade 

entre os fornecedores, perante os consumidores. Muito embora 

a expressão 'sem culpa' não conste expressamente dos art. 18 

a 25, todo Sistema de Proteção ao Consumidor, no que tange à 

responsabilização por vício do produto ou do serviço, sob o 

prisma pragmático, somente é viável em face da 

responsabilidade independentemente de culpa. Ademais, os 

art.23 e 25 desta Seção III, em sua essência, procuram evitar 

que haja qualquer forma de atenuação ao rigor da 

responsabilidade aqui tratada”.

A tentativa da apelante de indenizar com base 

na Convenção de Varsóvia ou no Código Brasileiro de 

Aeronáutica não têm consistência frente ao Código de 

Defesa do Consumidor, o qual não impõe limites para a 

responsabilização do transportador aéreo pelos danos 

causados aos passageiros; pelo contrário, adota o 

princípio da reparação integral, na proporção do dano 

sofrido.

Nesse sentido, oportuno trazer à baila os 
seguintes julgados: 

"TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1 - Com o advento 

do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelo 

extravio de mercadoria não está sob o regime tarifado, 

subordinando-se ao princípio da ampla reparação, configurada 

a relação de consumo. 2 - Recurso especial conhecido e 

provido." (REsp 209527/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 

Direito, Publ. 05/03/01). 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO 
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TARIFADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. VIGÊNCIA. I - Consoante reiterados 

julgados das turmas que integram a Segunda Seção, a 

indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia não é 

de observância obrigatória para fatos ocorridos após a edição 

do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser considerada 

como mero parâmetro. II - Razoabilidade do valor fixado pelo 

acórdão recorrido. Agravo improvido.” (Agravo Regimental no 

Agravo de Instrumento 588.172-RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJU 

14/02/05). 

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. TARIFAÇÃO NÃO MAIS 

PREVALENTE EM FACE DO CDC. DANOS MORAIS. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 

DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Após o advento do Código de 

Defesa do Consumidor, a tarifação por extravio de bagagem 

prevista na Convenção de Varsóvia não prevalece, podendo a 

indenização ser estabelecida em valor maior ou menor, 

consoante a apreciação do Judiciário em relação aos fatos 

acontecidos. (...) IV. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 

959403/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 30/06/2008).

Como se vê, com o intuito de participarem de 

cerimônia de casamento familiar, os autores contrataram 

o trecho São Paulo-Delhi/Índia, com escala em 

Johannesburg e conexão em Bombain, esperando chegar ao 

destino dentro do horário estipulado, com as suas 

respectivas bagagens.

Entretanto, tiveram, inexplicavelmente, o vôo 

cancelado do percurso Bombain/Delhi, com a previsão de 

que só haveria possibilidade de encaixe em outro vôo 

após duas semanas, em decorrência de festa sagrada 
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(“Diwali”) celebrada naquele país. 

Conforme relato, em atitude desesperada para 

participar do casamento do irmão, o casal foi obrigado a 

sair do aeroporto internacional de madrugada, dirigindo-

se ao aeroporto local, ocasião em que obtiveram êxito em 

endossar as passagens e embarcar, porém, somente após 4 

(quatro) horas de espera.

Os autores também tiveram a mala extraviada, a 

qual continha inclusive trajes especiais para cerimônia 

de casamento - motivo da viagem, dos quais ficaram 

privados.

Somente na volta da viagem, depois de dez dias, 

conseguiu o casal encontrar a bagagem no setor de 

achados e perdidos que, mais uma vez, encontrava-se fora 

do aeroporto, o que impôs aos autores mais desgastes 

desnecessários.

O fato de a mala ter sido recuperada 

posteriormente, por certo, não tem o condão de afastar o 

sentimento de desconforto nem o aborrecimento decorrente 

do seu extravio.

E no caso, o recibo do valor tarifado não 

exclui o interesse e a possibilidade jurídica do pedido 

judicial de indenização mais ampla.

A indenização percebida pelos autores no valor 

de US$ 87.00, equivalente a 4.000 rupias no aeroporto de 

Munbai, é ínfima e incapaz de indenizá-los 

integralmente, comparada às intempéries sofridas.

O dano moral evidenciado, no caso, e que deve 

ser indenizado, decorre naturalmente da perturbação do 

estado de felicidade dos autores, ou seja, da 

humilhação, tristeza, desgosto e constrangimento que o 

tornaram menos felizes em uma ocasião especial, por 
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conduta negligente da fornecedora, que fica, assim, 

obrigada a prestar indenização proporcional ao evento.

 Doutrina-se que, “na concepção moderna da teoria 

da reparação de danos morais prevalece, de início, a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por 

força de simples violação. Com isso, verificado o evento 

danoso, surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma 

vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, 

emergem duas conseqüências práticas de extraordinária 

repercussão em favor do lesado; uma, é a dispensa da análise 

da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova 

do prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in 

“Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos 

Tribunais, 1993, p. 202).

Temos, entretanto, que o valor fixado em R$ 

38.725,05 é desproporcional ao evento e suas 

conseqüências, porquanto os passageiros não tiveram 

exposto seu nome, saúde e conceito social, valores estes 

que, se afetados, justificariam o valor estabelecido na 

sentença. 

 Por todas estas razões, a quantia de R$ 

15.000,00 sanciona de forma adequada a conduta da 

apelante e concede lenitivo aos apelados, mantido, por 

outro lado, o termo inicial dos juros de mora, da 

correção monetária dos valores fixados e dos honorários 

de advogado que a apelante foi condenada a pagar.

Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao 

recurso, apenas para se reduzir o valor da indenização 

por dano moral.

  PAULO PASTORE FILHO

Relator
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