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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0111163-
64.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOUTH AFRICAN 
AIRWAYS S/A, é apelado DANIELA SANTORO ROSA.

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 J. B. FRANCO 
DE GODOI (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E SÁ MOREIRA DE 
OLIVEIRA.

São Paulo, 30 de janeiro de 2013. 

Paulo Roberto de Santana
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 16752
APEL.   : 0111163-64.2009.8.26.0100
COMARCA : São Paulo
APTE.   : SOUTH AFRICAN AIRWAIS S.A.
APDO.   : DANIELA SANTORO ROSA

RESPONSABILIDADE CIVIL  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTRAVIO DE 
BAGAGEM   DANO MATERIAL  LIMITAÇÃO 
PREVISTA NOA 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  SENTENÇA MANTIDA  
RECURSO IMPROVIDO.

Recurso de apelação interposto 
contra sentença que julgou procedente em parte ação de 
indenização por danos materiais e morais, condenando a ré a 
pagar à autora danos materiais correspondentes aos valores 
das notas fiscais que instruem a inicial, com juros de mora 
de 1% ao mês a partir da citação, bem como indenização por 
danos morais em R$ 10.000,00, além dos ônus da sucumbência.

Inconformada recorre a ré 
postulando a reforma da sentença, reproduzindo os mesmos 
argumentos já deduzidos quando da oferta da contestação, 
postulando subsidiariamente a redução do valor fixado para 
os danos morais.

Recurso processado na forma da lei.

É o relatório.

Trata-se de ação aforada pela 
autora, ora apelada, em que ficou reconhecida a 
responsabilidade da ré, ora apelante, pelo extravio de 
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bagagem da autora, havendo condenação desta ao pagamento 
dos danos materiais correspondentes aos valore atualizados 
das notas fiscais juntadas com a petição inicial, além da 
fixação de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se a empresa ré, postulando 
a aplicação da Convenção de Montreal, e sustenta que bens 
frágeis como perfumes, garrafas de vinho e jóias e semi-
joias devem ser levados em bagagem de mão, ressaltando não 
haver prova quanto a existência das referidas joias e semi 
joias que perfazem a quantia de R$ 6.187,72, que devem ser 
excluídas do montante da indenização. Acena ainda com a 
inexistência do dano moral, e subsidiariamente postula a 
redução do valor fixado para os danos morais.

Cumpre inicialmente observar que, o 
Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em 
comento, face a inegável relação de consumo existente entre 
as partes, consubstanciada na contratação da ré, pela 
autora, para prestação de serviço de transporte aéreo.

Ressalte-se que considerando-se que 
a demanda decorre de relação de consumo, cujo ordenamento 
sobrepõe-se sobre os tratados e convenções internacionais, 
tem-se que a tarifação prevista naquela convenção não mais 
prevalece, devendo prevalecer a indenização fixada nos 
moldes da sentença,  em moeda corrente nacional.

Nesse sentido, julgado recente 
desta Colenda 23ª Câmara:

“INDENIZATÓRIA  Transporte Aéreo  
“Overbooking”  Valor da indenização fixado em DES (Direito 
Especial de Saque), com base no protocolo Adicional nº 3 à 
Convenção de Varsóvia  Inadmissibilidade, pois essa norma 
não foi aprovada internacionalmente, não estando, portanto, 
em vigor  Após o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, é inaplicável a Convenção de Varsóvia para 
limitação das indenizações decorrentes de responsabilidade 
do transporte aéreo  Valor da indenização que deve ser 
fixado em moeda corrente nacional  Sentença modificada 
nesta parte, para arbitramento do quantum indenizatório em 
R$ 10.000,00, conforme parâmetros adotados pela 23ª Câmara 
 Recurso parcialmente provido” (Apelação nº 9197406-

66.2006.8.26.0000, Rel. Desembargador SÉRGIO SHIMURA, j. 
17.8.2011).

Na mesma direção segue a orientação 
do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência deste Superior 
Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência 
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das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento 
das disposições insertas em Convenções Internacionais, como 
a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de 
serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a 
existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o 
passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal 
de 1998 elevou a defesa do consumidor à esfera 
constitucional de nosso ordenamento”. (AgRg no AREsp 
13.010/RS, Terceira Turma, Rel. Min. SIDENI BENETI, j. 
9.8.2011, DJe 13.9.2011)

Com efeito, com relação ao dano 
material, sendo a responsabilidade do transportador 
objetiva, era dele o dever de exigir que a autora 
declarasse, quando da entrega da bagagem, os valores cuja 
custódia lhe estava sendo entregue em virtude do contrato 
de transporte.

Não o tendo feito, não pode 
pretender alegar esse fato para eximir-se da 
responsabilidade pelo extravio.

Ademais, é de se notar que a 
sentença condenou o apelante à pagar à apelada “indenização 
por danos materiais correspondentes aos valores das notas 
fiscais que instruem a inicial...”

    Daí porque, extrai-se que a 
sentença reconheceu como devido, tão somente, os valores 
dos objetos descritos nas notas fiscais de folhas 42/50, 
que compreendem as compras realizadas pela autora durante a 
viagem, desta forma, não estão incluídas as citadas jóias, 
que segundo a autora apelada seriam presentes de sua 
falecida mãe. Frise-se que a autora comprovou a efetiva 
compra dos produtos descritos.

No que diz respeito ao dano moral, 
tem-se que ele decorre do simples fato da ofensa sofrida 
pela vítima.

Consoante lição de CARLOS ALBERTO 
BITTAR:

“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 do simples fato da violação. Com isso, verificado 
o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de 
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito”. 
(“Reparação Civil por Danos Morais”, p. 214, 3ª ed.)

Assim tem decidido esta Colenda 23ª 
Câmara de Direito Privado:
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“INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E 
MORAL Responsabilidade civil - Contrato de transporte - 
Extravio de bagagem - Violação do direito do autor à 
prestação segura, eficiente e adequada dos serviços de 
transporte contratados, diante da perda de sua bagagem no 
local de destino da viagem - Responsabilidade objetiva da 
transportadora caracterizada - Artigo 6°, VI, do CDC - Dano 
moral, ademais, que não exige comprovação do prejuízo - 
Quantum indenizatório para o dano moral bem fixado, 
desmerecendo redução, vez que se equipara àqueles 
arbitrados por esta Col. Câmara em casos correlatos 
Ademais, a limitação ao quantum indenizatório previsto na 
Convenção de Varsóvia é indevida, porquanto não foi 
informada previamente ao contratante, pelo que incidem 
mesmo in casu as regras do Código de Defesa do Consumidor  
Apelo desprovido.” (Ap. 7.187.141-5, Comarca de São Paulo, 
rel. Des. RIZZATTO NUNES, j. 24.6.2009). (grifo nosso)

No tocante ao seu montante, sabe-se 
que a indenização por dano moral deve ser estabelecida em 
importância que respeite os critérios de prudência e 
razoabilidade, sem que se mostre inexpressiva e nem 
tampouco seja apta a gerar enriquecimento ilícito.

A propósito do tema, manifestou-se 
o Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a avaliação dos danos 
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais 
difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em 
cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau 
de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos 
morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla 
finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador 
do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos 
semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente 
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se 
transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou 
que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal 
causado pela ofensa” (AI nº 163.571/MG, rel. Min. EDUARDO 
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU nº 35-E, de 23.21.99, p. 71).

Daí porque a quantia fixada na 
sentença (R$ 10.000,00) não se revela, absolutamente, 
exagerada, a reparar o dano moral suportado pela autora, 
não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego 
provimento ao recurso.

                         PAULO ROBERTO DE SANTANA
                          Desembargador Relator
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