
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2015.0000071540

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0004266-54.2010.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante SOUTH 
AFRICAN AIRWAYS S/A, é apelado EDIVAN DOMINGUES FUJIIZAWA.

ACORDAM, em 20ª 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 CORREIA 
LIMA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2015

ALBERTO GOSSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Foro de Registro 3ª. Vara Judicial
Processo n°: 0004266-54.2010.8.26.0495
Origem nº: 495.01.2010.004266-3/000000-000
Apelante: South African Airways S/A
Apelado: Edivan Domingues Fujiizawa
Juiz Prolator da sentença: Marcelo Machado da Silva

Voto n.º 1.656

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM 
PESSOAL EM VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL. 
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. Aplicação 
DO Cdc EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE 
MONTREAL/ VARSÓVIA. Jurisprudência consolidada do STJ. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. 
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM PESSOAL EM VIAGEM AÉREA 
INTERNACIONAL. Responsabilidade pelo fato do serviço (CDC, 
14). CONFIGURAÇÃO. Responsabilidade objetiva. Defeito do 
serviço. Comprovação. Não demonstração, pela fornecedora, de 
nenhuma excludente de causalidade. Ocorrência de fortuito 
interno, incapaz de afastar a imputação (CDC, 14, § 3º, II). 
Aplicação da teoria do risco profissional, inerente à atividade 
lucrativa exercida. 

Dano moral e dano material. MANUTENÇÃO DO QUANTUM 
ARBITRADO.

Recurso desprovido.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais, ajuizada por Edivan Domingues Fujiizawa contra South African 
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Airways S/A, julgada procedente na r. sentença de fls. 132/136, para 

condenar a ré a pagar ao autor: “a) a título de reparação por danos materiais, o valor 

de R$ 23.031,00 (vinte e três mil e trinta e um reais); (...) b) a título de reparação por 

danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Pela sucumbência, 

condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Inconformada apela a ré (fls. 142/161), alegando, em 

síntese, que “o acolhimento da preliminar de prescrição é medida que se impõe, sob 

pena de se negar vigência a Tratado Internacional (Varsóvia art. 35), e, ainda, ao artigo 

317 do Código Brasileiro de Aeronáutica”, que “não há que se falar em aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo a responsabilidade objetiva atrelada 

exclusivamente à Convenção de Montreal”. que “o dano material pleiteado não pode ser 

mantido por esse E. Tribunal”, que “não há que se falar em condenação por danos 

morais”. Requer, ao final, caso mantida as condenações, que os valores 

arbitrados sejam reduzidos. 

Anota-se que o recurso é tempestivo, foi recebido, 

processado e contrariado (fls. 166/197).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento, restando mantida a 

r. sentença proferida pelo eminente juiz Marcelo Machado da Silva.

Na espécie, o apelado embarcou 21/04/2008 em aeronave 

da apelante, na cidade de Narita, no Japão, com destino ao Brasil. Naquela 

ocasião, trazia duas malas. Ocorre que no desembarque apenas uma mala foi 
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localizada, a outra foi extraviada.

De início, no caso concreto aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor e não a “Convenção de Montreal/Varsóvia” como pretende 

a apelante. 

Trata-se de evidente relação de consumo, na qual o 

apelado/passageiro caracteriza-se destinatário final do serviço de transporte 

aéreo internacional, nos termos do artigo 2º, caput, do CDC. Prevalece, 

portanto, a aplicação da Lei n. 8.078/90. 

Aliás, este é o entendimento já pacificado no C. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  CONVENÇÃO 
DE MONTREAL  APLICAÇÃO DO CDC  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE  
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 
AGRAVO - INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta 
no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do 
Consumidor, em detrimento das disposições insertas em 
Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, por 
verificar a existência da relação de consumo entre a empresa 
aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição 
Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera 
constitucional de nosso ordenamento.
2. Discussão quanto ao valor da indenização arbitrada a título de 
reparação por danos morais. Inviabilidade no caso concreto. 
Tribunal a quo que fixou o quantum indenizatório balizado pelos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impedindo a 
atuação desta Corte, reservada apenas aos casos de excessividade 
ou irrisoriedade da verba, pena de afronta ao texto da Súmula n. 
7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 388975 / MA; 
Relator Ministro MARCO BUZZI; QUARTA TURMA; 
17/10/2013  grifei)
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Da prescrição quinquenal. Não há que se falar no prazo 

prescricional de 02 (dois) anos, conforme previsão da Convenção de 

Varsóvia. 

Por se tratar de relação de consumo, vigora o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27, do CDC. 

Nesse sentido também já se manifestou o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A decisão da Corte local, que aplicou o prazo prescricional de 

cinco anos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em 

detrimento do prazo previsto na Convenção de Varsóvia, está em 

harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da 

Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 96.109/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 

14/05/2012  grifei).

Responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do 

CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao 

consumidor é prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo acima consagrou a chamada “teoria do 

risco”, na qual deve responder o fornecedor pelo defeito no serviço, 

independentemente de culpa. Em outras palavras, prestado o serviço pelo 

fornecedor ao consumidor, e uma vez demonstrado o evento danoso e o 
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defeito durante a execução das atividades desempenhadas pela ré, a 

presunção é a de que ela necessariamente responde. 

Todavia, a norma protetiva traz exceções, expressas nas 

excludentes previstas no § 3º, do art. 14, do CDC:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu, a ré não demonstrou nenhuma das hipóteses 

excepcionais arroladas nos incisos transcritos. O defeito no serviço existiu e 

está documentado por meio da prova pré-constituída nos autos (fls. 18 e 

seguintes).

Ademais, considerando o risco inerente à atividade 

lucrativa exercida, os fornecedores não se eximem da responsabilidade em 

casos de fortuito interno, que não é capaz nem de romper o nexo causal entre 

a atividade típica desenvolvida e o evento danoso, nem de afastar a 

imputação.

Assim, está caracterizada a responsabilidade da ré pelo 

fato do serviço. Logo, são devidas as indenizações por dano material e por 

dano moral.

Dano material. Fato incontroverso que o apelado teve 

parte de sua bagagem extraviada. Também restou comprovado que o 

documento de fls. 18 fez prova dos bens que estavam na mala quando do 
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extravio. 

Nota-se que a lista do extravio é de 21/04/2008. A inicial 

foi distribuída somente em 20/08/2010 com a mesma lista de bagagem.

Ora, não há como presumir a má-fé do passageiro ou 

alegar que os bens não existiam naquela bagagem extraviada.

Asseverou o magistrado com prudência:

“Note-se, ainda, que os valores lançados no documento de fl. 18 

não se afiguram absurdos e são compatíveis com os praticados no 

mercado. Ademais, em que pese tenha alegado valores abusivos, 

a ré não superou a fase da mera alegação, já que não produziu 

nenhuma prova no sentido de demonstrar que os valores 

declarados pelo autor são incompatíveis com o mercado”.  

Em sendo assim, as meras alegações da apelante não tem 

força de afastar a quantia arbitrada a título de indenização por danos 

materiais. 

Dano moral. Inegável que o dano moral ocorreu.  Sem 

dúvida que houve preocupação, abalo e incerteza que o extravio da mala fez 

gerar para o apelado. Evidente que ao chegar e não receber a mala com os 

seus pertences, ficou sem saber se a restituiriam. Quem se vê despojado de 

seus bens, experimenta aborrecimentos e expectativas que não podem ser 

consideradas normais e próprias do cotidiano, capaz e suficiente para ensejar 

dano moral.
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Consideradas as circunstâncias específicas do caso em 

análise, bem como a natureza compensatória que essa indenização deve 

traduzir, o valor arbitrado pelo MM. Juiz está aquém do que vem sendo 

arbitrado por esta C. Câmara, mostrando-se condizente com as condições de 

ambas as partes.

Sendo assim, não há reparos quanto ao valor arbitrado a 

título de indenização.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. 

Alberto Gosson
Relator


