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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001451-
41.2009.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante SOUTH 
AFRICAN AIRWAYS S/A, são apelados ISMAEL FERRARI DE ARAUJO 
(JUSTIÇA GRATUITA) e MIRIAM SATIE FUKUTA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
SHIMURA (Presidente sem voto), RIZZATTO NUNES E JOSÉ MARCOS 
MARRONE.

São Paulo, 19 de setembro de 2012. 

J. B. Franco de Godoi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 26640 
APEL.Nº: 0001451-41.2009.8.26.0553
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
APTE.  : SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A
APDOS. : ISMAEL FERRARI DE ARAUJO (JUSTIÇA 

GRATUITA) E OUTRO

”RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte aéreo  Extravio 
de bagagem  Danos morais e materiais - Inadmissibilidade do 
limite da responsabilidade de indenizar  Inaplicabilidade da 
Convenção de Varsóvia após a vigência do Código de Defesa 
do Consumidor - Responsabilidade objetiva da apelante-ré  
Valor da indenização por danos materiais atribuída pelos 
autores razoável tendo em vista a finalidade da viagem  Dano 
moral 'in re ipsa' - Valor da indenização fixado na r. sentença 
em 25 salários mínimos mantido  Recurso improvido”.

1) Insurge-se a apelante contra r. 
sentença que julgou parcialmente procedente a ação 
de indenização por danos materiais e morais movida 
pelos apelados, alegando, em síntese, que: a 
bagagem foi restituída; não deve ser condenada; 
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; deve 
ser aplicada a limitação do dever de indenizar 
prevista na Convenção de Montreal; o valor dos 
danos materiais não é razoável, pois não foi 
comprovado; não há prova dos alegados danos 
morais; se mantida a condenação, a verba 
indenizatória deve ser reduzida. 

Efetuou-se o preparo.

Recebido o recurso, foi respondido.

É o breve relatório.

2) Não merece acolhimento o presente 
recurso.

Após viverem um longo período no 
Japão, os autores-apelados estavam retornando ao 
Brasil em razão da crise que assola aquele país.

Assim, embarcaram em aeronave da ré-
apelante com destino à cidade de São Paulo. 
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Ocorre que ao chegarem ao seu 
destino, verificaram os autores que uma de suas 
bagagens havia sido extraviada e jamais foi 
localizada pela ré-apelante.

Ajuizaram a presente ação postulando 
por uma indenização por danos materiais referente 
aos bens que estavam na bagagem extraviada, no 
valor de R$ 9.875,40 (nove mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e quarenta centavos) e 
indenização por danos morais em razão dos danos 
sofridos.

O MM. Juiz “a quo” julgou a ação 
parcialmente procedente, condenando a ré-apelante 
ao pagamento da integralidade da indenização por 
danos materiais postulada e ainda indenização por 
danos morais no valor de 25 (vinte e cinco) 
salários mínimos vigentes à época do efetivo 
pagamento.

A r. sentença deve ser integralmente 
mantida.

Pacífica a jurisprudência no sentido 
de que, após a vigência do Código de Defesa do 
Consumidor, que no art. 14 estipula a 
responsabilidade objetiva do transportador, não se 
aplica o limite de indenização imposto pelo Código 
Brasileiro de Aeronáutica nem a Convenção de 
Varsóvia.

O Desembargador CARLOS ROBERTO 
GONÇALVES esclarece que:

“É fora de dúvida que o 
fornecimento de transportes em geral é 
atividade abrangida pelo Código de Defesa 
do Consumidor, por constituir modalidade 
de prestação de serviço. Aplica-se aos 
contratos de transporte em geral, desde 
que não contrarie as normas que 
disciplinam essa espécie de contrato no 
Código Civil (CC, art. 732).
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No tocante à responsabilidade 
civil do transportador, dois aspectos 
merecem destaque: 1º) a criação de uma 
responsabilidade objetiva semelhante à do 
Decreto n. 2.681, de 1 912; 2º) a 
inexistência de limitação para a 
indenização, não havendo mais lugar para 
a chamada indenização tarifada, prevista 
para os casos de acidentes com 
aeronaves.” (in “RESPONSABILIDADE CIVIL” 
 8ª ed. - pág. 300  Saraiva  2 003  
São Paulo)

E, a respeito da indenização 
tarifada, o autor cita NELSON NERY JÚNIOR: 

“No sistema brasileiro do CDC 
sobre a responsabilidade do fornecedor, 
não existe limitação para a indenização, 
também denominada indenização tarifada. 
Em alguns ordenamentos jurídicos, o 
legislador impôs limite à 
responsabilidade, fixando um teto máximo 
a fim de garantir a continuidade da 
empresa e evitar-lhe a quebra. No Brasil 
não houve essa limitação pelo CDC, de 
modo que, havendo danos causados aos 
consumidores, o fornecedor deve indenizá-
los em sua integralidade.” (Revista do 
Advogado; 33/78) (obra citada  pág. 304)

Portanto, a reparação deve ser 
integral!

Neste sentido, já se decidiu que:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE MERCADORIA 
SEGURADA EM TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL. LIDE MOVIDA PELA 
SEGURADORA, REGRESSIVAMENTE. CONVENÇÃO DE 
VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO NÃO MAIS 
PREVALENTE EM FACE DO CDC.  Após o 
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advento do Código de Defesa do 
Consumidor, não mais prevalece, para 
efeito indenizatório, a tarifação 
prevista tanto na Convenção de Varsóvia, 
quanto no Código Brasileiro de 
Aeronáutica, segundo o entendimento 
pacificado no âmbito da 2ª Seção do STJ. 
Recurso especial não conhecido.” ( Resp 
nº 31680/SP - Rel. Min. ALDIR PASSARINHO 
JÚNIOR  j. 07/04/03)

E mais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte 
aéreo  Extravio de mercadoria  
Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia 
 Extravio que não guarda relação com 
riscos de vôo  Responsabilidade da 
transportadora que se desloca para o 
campo do direito comum cuja reparação 
deve ser integral, nos termos do CODECON, 
e não mais limitada pela legislação 
especial  Aplicação dos arts. 159 e 
1.056 do Código Civil, não se admitindo 
indenização tarifada  Culpa presumida da 
transportadora demonstrada, mesmo porque 
a responsabilidade termina com a entrega 
ilesa ao destinatário Indenizatória 
procedente  Recurso provido.” (Apel. nº 
843.010-6  5ª Câmara do extinto 1º TAC - 
Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR  
j.19/02/03)

Ora, no caso em tela, o valor da 
indenização por danos materiais indicado pelos 
autores é compatível com uma família que viveu por 
um longo período em outro país e está retornando 
para sua terra natal.    

O mesmo ocorre em relação aos danos 
morais, uma vez que evidente o abalo psíquico com 
a perda das bagagens dos autores.

Ademais, este Sodalício já consolidou 
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entendimento no sentido de que o dano decorrente 
do extravio de bagagem caracteriza-se como “in re 
ipsa”, não carecendo de comprovação:

DANO MORAL e MATERIAL - 
Transporte aéreo - Extravio de bagagem - 
Indenização - Cabimento - Prejuízo 'in re 
ipsa'  (...)”(Apel. nº 1.105.529-3 - 24ª 
Câmara  Rel. Des. ANTONIO RIBEIRO  j. 
27.11.08)

“RESPONSABILIDADE CIVIL - 
Transporte aéreo  Extravio de bagagem - 
Aplicação do CDC  (...) - Dano moral - 
Indenização - Cabimento - Desnecessidade 
de prova do prejuízo  Dano 'in re ipsa' - 
Valor adequado a amenizar o sofrimento da 
autora sem implicar no seu enriquecimento 
sem causa, bem como suficiente à reprimir 
novas condutas - Recurso da ré desprovido, 
provido o da autora.” (Apel. nº 7.107.298-
7 - 12ª Câmara  Rel. Des. RUI CASCALDI  
j. 29.04.09)

Quanto ao valor da indenização, esta 
deve restabelecer o equilíbrio entre o que é dado 
e o que é dado em retribuição, na concepção 
aristotélica de Justiça.

Assim, o valor arbitrado pelo 
Magistrado em 25 (vinte e cinco) salários mínimos 
apresenta-se adequado ao fim a que se destina, 
qual seja, a reparação do sofrimento, do dano 
causado ao ofendido pela conduta indevida do 
ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não 
volte a incidir na mesma falta. 

Ante o exposto, nega-se provimento 
ao recurso.         

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator
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