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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9086354-
02.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados SOUTH 
AFRICAN AIRWAYS e FABIO LUIZ GARCIA.

ACORDAM, em 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram 
provimento parcial ao recurso adesivo do autor, por v.u.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PALMA 
BISSON (Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.

São Paulo, 8 de março de 2012. 

Palma Bisson
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 9086354-02.2005.8.26.0000 

(ANTIGO Nº 976.904-0/7)

APELANTES E APELADOS: SOUTH AFRICAN AIRWAYS E 

FÁBIO LUIZ GARCIA 

COMARCA              :  SÃO PAULO                                                                       

  

V O T O Nº 15.076

Ementa: Prestação de serviços - ação de indenização de danos 
materiais e morais - sentença de parcial procedência  apelação 
da ré e adesivo do autor - em caso de transporte aéreo aplica-se 
o CDC em detrimento das regras da Convenção de Varsóvia - 
se provado que foi que havia pranchas de surfe dentro da mala 
extraviada e que elas se avariaram, o custo de seu reparo é 
devido - é evidente que sofreu incômodo grave e indenizável o 
surfista que empreendeu a viagem dos sonhos para surfar e não 
surfou por faltar-lhe justamente na ida as pranchas que somente 
lhe chegaram na volta da empreendida - a indenização por dano 
moral fixada em quantia aproximada do custo da viagem 
frustrada sem dúvida consola o viajante sem falta para este ou 
excesso para a transportadora aérea que causou a frustração, 
por isso não merecendo aquela majoração ou minoração - não 
procede a pretensão do autor à contagem dos juros de mora 
sobre o quantum indenizatório do dano moral a partir do evento 
danoso, que tal critério se impõe somente em caso de 
responsabilidade extracontratual, não no de responsabilidade 
contratual como o ora examinado - a parte autora que pede, 
como neste caso, indenização por dano moral em valor que 
meramente estima, não fica vencida no alcançá-la por valor 
menor que o estimado  recurso da ré improvido; adesivo do 
autor parcialmente provido. 
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RELATÓRIO

Ação de indenização de danos materiais e 

morais que Fábio Luiz Garcia moveu em face de 

South African Airways foi julgada parcialmente 

procedente pela respeitável sentença de fls. 

168/178, de lavra do MM. Juiz de Direito 

Alexandre Augusto P. M. Marcondes, para condenar 

“a ré ao pagamento de indenização arbitrada em: 

a) R$ 120,00 para a reparação dos danos 

materiais, com atualização monetária desde 

15.05.00; e b) R$ 9.500,00 para a reparação dos 

danos morais, com atualização monetária calculada 

a partir da data desta sentença. Sobre ambas as 

verbas incidirão juros moratórios de 6% (seis por 

cento) ao ano, calculados a partir da citação. 

Reciprocamente vencidas as partes, mas sendo mais 

intensa a sucumbência da ré, condeno-a ao 

pagamento de 2/3 (dois terços) das custas e 

despesas processuais, atualizadas desde os 

desembolsos, bem como 2/3 honorários 

advocatícios”, estes arbitrados “em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação”.

Fincou-se o decisum na seguinte motivação: 

“II. Cuida-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais que o autor alega ter sofrido 
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durante a execução do contrato de transporte 

aéreo internacional celebrado com a ré. Pelo que 

consta dos autos o autor é praticamente de surfe, 

já participou e patrocina campeonatos de surfe e 

há mais de quinze anos atua no mercado de surf 

shop. Por longo período economizou recursos 

financeiros para viajar para a Indonésia e 

participar de um programa especialmente criado 

para praticantes daquele esporte a bordo do barco 

Neptune I. Realizando seu sonho, adquiriu um 

pacote turístico na agência de viagens The Surf 

Travel Company, pagando US$ 2.128,00 referente à 

parte aérea sob a responsabilidade da ré e US$ 

1.795,00 referente à Yacht Charter Neptune I. 

Alega o autor que a ré não cumpriu corretamente o 

contrato aéreo porque: a) prometeu um day use em 

Johannesburg, na África do Sul, primeira escala 

da viagem, mas os hotéis estavam lotados e teve 

que permanecer por cinco horas no aeroporto 

aguardando o vôo para Hong Kong; b) a companhia 

aérea extraviou quatro pranchas de surfe 

fabricadas especialmente para a viagem e só veio 

a recebe-las quinze dias depois que havia 

retornado para o Brasil, com avarias; c) em razão 

do extravio das pranchas de surfe e não sendo 

possível encontrar substitutas, não pode praticar 

o surfe, permanecendo a bordo do barco como mero 

espectador, frustrando o sonho planejado durante 

vários anos. Em razão disso pede o autor que a ré 
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seja condenada ao pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$ 120,00 (quantia 

despendida com os reparos das pranchas avariadas) 

e por danos morais no montante equivalente a dez 

vezes o valor do pacote turístico, submetendo-se 

no entanto, à quantia que for arbitrada na 

sentença. A ação é parcialmente procedente. Antes 

de qualquer coisa é preciso verificar qual é a 

legislação aplicável ao caso dos autos. O autor 

formula seus pedidos  com fundamento no art. 159 

do Código Civil, art. 5º, X da Constituição 

Federal e principalmente no art. 6º, VI e VII do 

Código de Defesa do Consumidor. Já a ré entende 

que por se tratar de transporte aéreo 

internacional o litígio deve ser resolvido de 

acordo com as normas de direito internacional que 

regem a matéria, especialmente a Convenção de 

Varsóvia de 1929, incorporada ao ordenamento 

jurídico brasileiro pelo Decreto nº 20.704, de 

24.11.31, com as modificações do Protocolo de 

Haia de 1955, adotado em nosso país pelo Decreto 

nº 56.463, de 15.06.65, de maneira que a 

indenização do transportador estaria limitada a 

332 DES, conforme previsto no Decreto nº 

97.505/89, destacando, em prol de sua tese, as 

normas dos arts. 5º, § 2º e 178, ambos da 

Constituição Federal. Não tem razão a ré. Tanto o 

transporte aéreo interno, como também o 

internacional, quando contratado no Brasil por 
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brasileiro com companhia aérea brasileira ou 

estrangeira (e este é o caso dos autos), submetem-

se às normas do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 11.9.90). Isto porque, 

consoante ensina CLÁUDIA LIMA MARQUES, “a 

atividade de prestar serviços de transporte, 

inclusive o transporte aéreo, inclui-se 

facilmente no campo de aplicação ideal do CDC, 

uma vez que este corpo de normas pretende aplicar-

se a todas as relações, contratuais ou 

extracontratuais, desenvolvidas no mercado 

brasileiro, que envolvam um consumidor e um 

fornecedor, refiram-se a serviços ou produtos, 

excluindo somente os de caráter trabalhista. O 

transportador aéreo preenche todas as 

características exigidas pelo art. 3º do CDC para 

defini-lo como fornecedor de serviços. Da mesma 

forma, a caracterização do passageiro, 

contratante ou não, como consumidor é determinada 

ora pela circunstância de ser ele o destinatário 

final do serviço (art. 2º, CDC), ora pela sua 

posição como vítima do dano causado pelo 

fornecimento do serviço (art. 17, CDC)” (“A 

Responsabilidade do Transportador Aéreo Pelo Fato 

do Serviço e o Código de Defesa do Consumidor  

Antinomia entre Norma do CDC e de leis 

Especiais”, Revista de Direito do Consumidor, RT, 

n. 3, p. 159). No mesmo diapasão a lição de 

ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, em 
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parecer de sua lavra datado de 15.3.92 nos autos 

nº 2.719/91 da 22ª Vara Cível Central (Luiz 

Ricardo de Oliveira e Outros vs. Aeroperu), do 

qual se destaca a seguinte passagem: “Havendo 

consumidor e fornecedor, nos termos do CDC, a lei 

especial tem aplicação automática. Aliás, por ser 

de “ordem pública e interesse social”, cabe ao 

Magistrado aplica-la “ex ofício”, mesmo quando 

não provocado pela parte. Assim, quanto ao 

transporte de passageiros (e não quanto ao 

transporte de cargas, posto que, de regra, há aí 

contrato entre profissionais), a Convenção de 

Varsóvia e o Código Brasileiro de Aeronáutica 

continuam aplicáveis, só que na forma e molde do 

CDC. Por exemplo, cláusulas contratuais não 

vedadas por aqueles podem estar proibidas por 

este (art. 51). Ou seja, a legislação já 

existente em nada pode subtrair direitos 

outorgados pelo CDC. Aquela, pois, representa 

sempre um plus de proteção e nunca um minus. Sua 

utilização só se faz para adicionar direitos não 

previstos no microssistema codificado”. Nem há 

que se argumentar que a legislação específica 

sobre transporte aéreo internacional de 

passageiros (Convenção de Varsóvia/Protocolo de 

Haia), por ser especial, se sobrepõe ao Código de 

Defesa do Consumidor. Ao contrário, são diplomas 

legais que se completam e entre eles não há 

antinomia, até porque os direitos do consumidor 
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encontram proteção na própria Constituição 

Federal. No Brasil é direito fundamental a 

proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da CF/88) 

e princípio fundamental da ordem econômica a 

defesa do consumidor (art. 170, V, da CF/88). O 

Código de Defesa do Consumidor cumpre o 

mandamento constitucional e sua edição, como diz 

CLÁUDIA LIMA MARQUES, teve em vista “o baixo 

nível de proteção assegurado pela legislação 

então existente e a necessidade de renovar o 

sistema, através de nova lei de função social” 

(ob. cit., p. 183). Na medida em que o transporte 

aéreo de passageiros configura relação de 

consumo, evidentemente que a ele devem ser 

aplicadas as normas do CDC, com prevalência sobre 

as normas da Convenção de Varsóvia (e do Código 

Brasileiro de Aeronáutica), sob pena do 

mandamento constitucional ficar reduzido a letra 

morta. Tudo aquilo que contido na legislação 

especial estiver em contradição com a defesa do 

consumidor, cede passo às normas do CDC. É 

preciso ressaltar, por outro lado, que a 

supremacia do CDC sobre a Convenção de Varsóvia 

não significa negativa de vigência das regras do 

Art. 5º, § 2º e 178, da CF/88. O que a 

Constituição diz é que os direitos e garantias 

nela previstos não excluem outros decorrentes de 

tratados internacionais de que o Brasil seja 

parte. Aliás, é o que estabelece também o art. 7º 
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da Lei nº 8.078/90, segundo o qual “os direitos 

previstos neste Código não excluem outros 

decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário”. 

Percebe-se então, e de forma muito clara, que 

sempre que houver litígio entre passageiro 

(consumidor) e transportador aéreo (fornecedor), 

deve ser resolvido primordialmente à luz das 

normas do Código de Defesa do Consumidor, 

aplicando-se supletiva e complementarmente a 

legislação especial (Convenção de Varsóvia e 

Código Brasileiro de Aeronáutica), pois somente 

assim as normas constitucionais que garantem os 

direitos e a defesa do consumidor estarão sendo 

respeitadas. Além disso, não é demais lembrar, o 

próprio Supremo Tribunal Federal já deixou 

assentado ser “inadmissível a prevalência de 

Tratados e Convenções Internacionais contra o 

texto expresso da Lei Magna” (RE 0109173/87). 

Nesta linha de raciocínio, não há dúvida alguma 

que os danos decorrentes do transporte aéreo 

internacional, sejam de natureza material ou 

moral, devem ser equacionados com base no Código 

de Defesa do Consumidor, não sendo demais 

ressaltar, por outro lado, que a Constituição 

Federal garante a todos a indenização por dano 

moral (art. 5º, X, CF/88). Demais disso, sendo o 

transporte aéreo contrato de consumo, não é 

demais repetir, qualquer ocorrência no 
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cumprimento do contrato, lesiva ao passageiro, dá 

a este o direito de postular a reparação dos 

danos morais e materiais, nos exatos termos do 

art. 6º VI, do Código de Defesa do Consumidor 

(sem exclusão de outros direitos decorrentes de 

convenções internacionais  art. 7º do CDC). É 

novamente CLÁUDIA LIMA MARQUES que ensina que “no 

sistema do CDC, o fornecedor fica obrigado a 

reparar de maneira efetiva (art. 6º, VI) os danos 

patrimoniais e morais que ocasionou. A tendência 

do direito atual é o princípio da indenização 

integral, aliado ao princípio da socialização dos 

custos da reparação, ao imputar a 

responsabilidade de maneira objetiva ao agente 

econômico que melhor pode diluir os custos 

(através dos preços e dos seguros) na sociedade 

como um todo” (ob. cit., pp. 186-187). A 

propósito, a mais alta Corte do país, a quem 

compete a defesa da Constituição Federal, já 

admitiu a reparabilidade dos danos morais no 

transporte aéreo internacional nos casos de 

atraso de vôo e extravio de bagagem, sem que isso 

signifique violação da norma do art. 178 da 

CF/88: “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 
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Convenção de Varsóvia limite a verba 

indenizatória somente ao dano material, pois a 

Carta Política da República se sobrepõe a 

tratados e convenções ratificados pelo Brasil” 

(STF, AgRg em Agln 198.380-9-RJ, 2ª T., J. 

27.04.1998, rel. Min. Marco Aurélio, DJU 

12.06.1998, RT 755/177). Feitas estas 

considerações e fixada a premissa de que em 

princípio o autor tem direito à ampla indenização 

por danos materiais e morais nos termos do que 

dispõe o Código de Defesa do Consumidor e a 

Constituição Federal, resta analisar se ocorreram 

os fatos alegados na petição inicial e se deles 

resultaram efetivamente danos materiais e morais. 

Que o autor adquiriu o bilhete aéreo da ré é fato 

indiscutível, assim como é incontroverso  já que 

é fato não impugnado na contestação (art. 302 

caput do CPC)  que na escala em Johannesburg, na 

África do Sul, o autor não conseguiu hospedagem 

em hotel, tendo que permanecer no aeroporto 

durante cinco horas aguardando o vôo para Hong 

Kong. Todavia, de fato não ocorreu o chamado 

“overbooking”, que é “a consciente atividade de 

contratar do transportador aéreo que exorbita de 

sua real e efetiva capacidade de proporcionar 

acomodamento a todos os passageiros numa 

determinada aeronave em determinado vôo, 

culminando com a exclusão de alguns deles” 

(ÁLVARO COURI ANTUNES SOUSA, “Overbooking: 



12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 9086354-02.2005.8.26.0000
Voto nº 15.076 

Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo à 

Luz do Código de Defesa do Consumidor”, RT 

775/67). De todo modo, a ré não contesta que 

prometeu ao autor o day use em Johannesburg, o 

que foi confirmado pela testemunha Joel dos 

Santos Ribeiro Júnior. E se o passageiro não 

conseguiu acomodações em hotel naquela cidade, 

enquanto aguardava o vôo para Hong Kong, tendo 

que permanecer no aeroporto, é evidente que houve 

quebra do contrato, fato potencialmente gerador 

do dever de indenizar, muito embora, isoladamente 

considerado, deva ser encarado como mero 

transtorno que por si só não caracteriza ofensa 

de natureza moral. As pranchas de surfe do autor 

 parte de sua bagagem  realmente foram 

extraviadas, fato não contestado pela ré, 

servindo o “relatório de irregularidade de bens” 

juntado a fls. 53/54 como prova do evento. As 

pranchas do autor sumiram no trecho Johannesburg-

Hong Kong e somente foram devolvidas ao autor 

passados quinze dias de seu retorno ao Brasil, 

fato confirmado pelas testemunhas ouvidas em 

juízo. Pior do que isso, três delas foram 

avariadas e para o conserto o autor gastou R$ 

120,00, conforme atesta o recibo de fls. 59. Tal 

quantia deve ser ressarcida pela ré, a título de 

indenização por danos materiais, com atualização 

monetária calculada a partir de 15.05.00 (data do 

recibo de fls. 59) e acréscimo de juros 
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moratórios de 6% (seis por cento) ao ano contados 

a partir da citação. Por outro lado, não serve de 

desculpa a circunstância de que durante a maior 

parte da viagem o autor permaneceu num barco em 

alto mar, o que teria impedido que a companhia 

aérea entregasse as pranchas a ele durante sua 

estadia na Indonésia. Primeiro porque a ré sequer 

demonstrou que as pranchas foram localizadas 

durante aquele período. E segundo porque ainda 

que isto tivesse ocorrido, era dever da companhia 

aérea entregar a “bagagem” ao passageiro, onde 

quer que ele estivesse. Também não serve de 

justificativa o argumento de que não houve 

propriamente extravio da bagagem, mas apenas 

atraso na sua entrega ao autor. A verdade é que 

as pranchas foram levadas pelo autor para serem 

usadas durante a viagem e se a companhia aérea só 

conseguiu recuperá-las e devolvê-las para o 

passageiro quando ela já havia retornado para o 

Brasil, é evidente sua responsabilidade pelos 

danos decorrentes deste fato. Por fim, estão 

amplamente comprovados os danos morais sofridos 

pelo autor. A viagem foi programada pelo autor 

durante muito tempo. Como praticante de surfe, 

participante e patrocinador de campeonatos do 

esporte e comerciante de artigos para surfe, era 

seu sonho fazer aquela viagem, cobiçada por 

surfistas do mundo inteiro, como alegou a 

testemunha Joel dos Santos Ribeiro Júnior. A 
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falta das pranchas impediu que o autor praticasse 

o esporte, sendo obrigado a permanecer no barco 

Neptune I como mero espectador enquanto os demais 

participantes passavam o dia surfando. Isto não 

causou mero transtorno ou aborrecimento para o 

autor. Representou, isto sim, a frustração, de um 

plano de via há muito programado, causando ao 

demandante tristeza e angústia. O abalo emocional 

é, enfim, inegável e por isso a ré deve reparar 

os danos morais que lhe causou, pois, afinal, por 

culpa sua, o autor não pode desfrutar da viagem. 

No arbitramento da indenização não se aplica o 

limite estabelecido na Convenção de Varsóvia. A 

reparação do dano moral deve ser integral e 

proporcional à gravidade da ofensa causada, mas 

sem que haja enriquecimento desmedido do lesado. 

Estes são os parâmetros a serem considerados no 

arbitramento da indenização, aplicando-se a regra 

do art. 1.553 do Código Civil. A quantia que o 

autor estimou no aditamento à inicial (R$ 

50.000,00) para a reparação dos danos morais, é 

realmente excessiva. Da mesma forma não é justa e 

razoável a fixação da indenização em dez vezes o 

valor do pacote turístico, como pretendido na 

inicial. Além disso, se de um lado é verdade que 

houve intensa frustração, de outro não é menos 

verdade que os danos morais suportados pelo autor 

não são permanentes. Diante disso, fixo a 

indenização por danos morais devida pela ré no 
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valor de R$ 9.500,00, o que representa, em moeda 

nacional, aproximadamente a quantia paga pelo 

autor na viagem, incluída a passagem aérea e a 

estadia no barco Neptune I. Esta Verba deverá ser 

atualizada monetariamente a partir da data desta 

sentença e acrescida de juros moratórios de 6% 

(seis por cento) ao ano calculados a partir da 

citação”. 

Apelam ambas as partes.

A ré às fls. 180/191, perseguindo a integral 

reforma do decisum, para tanto sustentando que: 

i. “em caso de transporte aéreo é cediço que a 

legislação aplicável é somente a Convenção de 

Varsóvia, por ser o diploma legal específico para 

o caso”; ii. descabida a “condenação por danos 

materiais tendo em vista que o recibo de fls. 59 

não presta como prova da lesão material. Isso 

porque não se pode ter certeza que haviam 

pranchas de surfe dentro da mala extraviada”; 

iii. “os danos morais sofridos deveriam ter sido 

comprovados, o que não ocorreu no caso em 

questão”; iiii. “caso condenação nesse valor [R$ 

9.500,00] seja mantida, possibilitará ao Apelado 

outra viagem, ou a compra de um carro, quantia 

esta que, data venia, não pode jamais ser 

entendida como razoável. Tal se dá, ao 

considerarmos que nenhum trauma restou no Apelado 
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acerca do atraso na entrega da bagagem”.

O autor adesivamente às fls. 211/231, pedindo 

para: “a) Majorar a verba fixada a título de 

danos morais para quantia equivalente a 200 

salários-mínimos, considerando não só a extensão 

dos danos morais em razão do extravio das 

bagagens como também os transtornos ocorridos em 

Johannesburg reconhecidos na r. sentença, mas não 

devidamente indenizados à luz do disposto nos 

artigos 5º, V e X da CF/88, 6º, VI e VII do CDC e 

159 do Código Civil Brasileiro; b) Considerar a 

recorrida como única vencida, impondo-lhe 

integralmente a sucumbência; c) Determinar sejam 

os juros moratórios calculados nos termos do 

artigo 962 do Código Civil Brasileiro, ou seja, 

tendo como marco inicial a data do evento 

delituoso”.

 

Recursos tempestivos, preparados (fls. 192 e 

232) e respondidos (fls. 197/209 e 234/243).

FUNDAMENTOS

O apelo da ré não merece guarida e o adesivo 

do autor procede em parte.

Em caso de transporte aéreo aplica-se o CDC 

em detrimento das regras da Convenção de Varsóvia 
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(nesse sentido a jurisprudência pacífica do C. 

STJ: AREsp 083635, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, J. 

07.12.2011; AREsp 079684, Rel. Min. MASSAMI 

UYEDA, J. 1º.02.2012).

Se provado que foi que havia pranchas de 

surfe dentro da mala extraviada e que elas se 

avariaram, o custo de seu reparo é devido.

É evidente que sofreu incômodo grave e 

indenizável o surfista que empreendeu a viagem 

dos sonhos para surfar e não surfou por faltar-

lhe justamente na ida as pranchas que somente lhe 

chegaram na volta da empreendida.

A indenização por dano moral fixada em 

quantia aproximada do custo da viagem frustrada 

sem dúvida consola o viajante sem falta para este 

ou excesso para a transportadora aérea que causou 

a frustração, por isso não merecendo aquela 

majoração ou minoração. 

Não procede a pretensão do autor à contagem 

dos juros de mora sobre o quantum indenizatório 

do dano moral a partir do evento danoso, que tal 

critério se impõe somente em caso de 

responsabilidade extracontratual, não no de 

responsabilidade contratual como o ora examinado.
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Todavia, a parte autora que pede, como neste 

caso, indenização por dano moral em valor que 

meramente estima, não fica vencida no alcançá-la 

por valor menor que o estimado.

Pelo exposto, eu nego provimento ao recurso 

da ré e provejo em parte o adesivo do autor, para 

impor àquela a inteireza dos ônus sucumbenciais, 

condenando-a, por conseguinte, a reembolsar as 

custas despendidas por este, do desembolso 

corrigidas, e a pagar os honorários do patrono 

dele vencedor, que ora fixo em 10% do valor 

atualizado da condenação.

É como voto.

Des. PALMA BISSON

                          Relator
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