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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
9120105-43.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LIBERTY 
PAULISTA SEGUROS S/A e UNITED AIRLINES INC, é apelado OS MESMOS.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Realizaram o juízo de retratação para os fins que 
constarão do v. acórdão. VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MATHEUS 
FONTES (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E CAMPOS MELLO.

São Paulo, 8 de março de 2018

ALBERTO GOSSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Foro Central Cível – 34ª Vara Cível
Processo n°: 9120105-43.2006.8.26.0000
Origem nº: 2005.00000660
Agravante: UNITED AIRLINES INC
Agravado: EXMO SR. DES. RELATOR DA COL. 22ª CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO
Interessado:   LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Ricardo José Rizkallah

VOTO N.º 11.172

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS OCASIONADOS 

EM MERCADORIAS DURANTE TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA 

CONTRA A TRANSPORTADORA. REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 1.030, 

DO CPC, DIANTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº  636.331/RJ QUE 

ENUNCIOU A SEGUINTE TESE PARA EFEITO DE 

REPERCUSSÃO GERAL: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. 

LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO 

DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO 

ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E 

DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO 

BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO 

MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, 

EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. REPERCUSSÃO GERAL. 

TEMA 210. FIXAÇÃO DA TESE: "NOS TERMOS DO ART. 

178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E 

OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA 

RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS 

AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS 

CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM 

PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR". 6. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE 

APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 
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22 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, COM AS 

MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELOS ACORDOS 

INTERNACIONAIS POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA 

REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR DA 

CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LIMITANDO-O 

AO PATAMAR ESTABELECIDO N NA LEGISLAÇÃO 

INTERNACIONAL. 7. RECURSO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO (REALCEI).

REALINHAMENTO DO V. ACÓRDÃO DESTA E. CÂMARA 

PARA SE CONFORMAR COM O ENTENDIMENTO SUPRA 

EXPOSTO.

IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA LIBERTY SEGUROS 

(FLS. 214/231) COM A DETERMINAÇÃO DE QUE A 

INDENIZAÇÃO TARIFADA SE CONFORME AOS DITAMES 

DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL NA 

PARTE QUE LHES FOR APLICÁVEL, NO TERMOS DO REX. 

Nº 636.331/RJ COM REPERCUSSÃO GERAL E 

IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA DA UNITED 

AIRLINES (FLS. 254/262), UMA VEZ QUE O DEBATE NÃO 

ALCANÇA A EXISTÊNCIA DOS DIREITOS DE SUB-

ROGAÇÃO DA SEGURADA E QUANTO AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO (FLS. 262).

Vistos,

Despacho do ilustre Presidente da Seção de Direito 

Privado devolve os autos da ação regressiva de ressarcimento postulada por 

LIBERTY PAULISTA SEGUROS S.A. em face de UNITED AIRLINES 

INC. AIR LINES, para que esta Câmara reaprecie a matéria ventilada em 

recurso extraordinário, para os fins do disposto no artigo 1.030, inciso II, do 

Código de Processo Civil, diante do quanto decidido em sede de repercussão 

geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, da relatoria do 

Ministro Gilmar Mendes.
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Do acórdão de fls. 297/301 da relatoria do eminente 

Desembargador Fernandes Lobo constou a seguinte ementa: 

“REPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. 

Extravio de mercadoria. Ação regressiva ajuizada por seguradora. 

Controvérsia acerca da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ou da Convenção de Varsóvia. Utilização do serviço 

como destinatária final. Aplica-se o Direito Consumerista ao caso 

de transporte de carga em situação diversa daquela decorrente do 

risco de voo. Prova de quitação e sub-rogação que atestam o 

interesse de agir da autora. Apelação da autora provida, 

prejudicado o adesivo da ré”.

Do corpo do v. acórdão se extrai que: “Configurada a 

negligência da empresa de transporte aéreo no extravio de mercadoria, prevalece a 

indenização baseada no valor real do bem extraviado, descabendo a aplicação da 

indenização tarifada, ex vi do art. 159 do Código Civil c/c art. 51, § 1º, II, do CDC. 

Outrossim, não se exclui a possibilidade da indenização por dano moral pelo desconforto e 

aborrecimento causado pelo extravio. O julgamento foi adiado pelo pedido de vista do 

Ministro Sálvio de Figueiredo. Precedente citado: RE 172.720-RJ, DJ 21.02.1997. REsp 

173.526-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, em 3/12/1998” (fls. 300).

Já o acórdão trazido pelo despacho da Presidência, traz a 

seguinte ementa:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de 

bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção 

de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento 

de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 

subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano 

material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da 
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tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 

6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do 

Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 

22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas 

pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida 

reformada, para reduzir o valor da condenação por danos 

materiais, limitando-o ao patamar estabelecido n na legislação 

internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.

Das longas considerações apostas no voto do relator do 

REx., admitido sob o regime de repercussão geral salienta-se a possibilidade 

de o Tratado Internacional que disciplina a responsabilidade civil nos 

transportes aéreos internacionais prevalecer sobre as diretrizes do Código de 

Defesa do Consumidor sob o ângulo constitucional (p. 12/13).

E sob a análise do critério cronológico enfatiza que as 

normas internacionais são posteriores à edição do CDC: “De fato, embora o 

Decreto 20.704, que promulga o texto original da Convenção de Varsóvia, tenha sido 

publicado em 24 de novembro de 1931, as modificações que sucessivamente sofreu são 

posteriores ao Código de Defesa do Consumidor. É o caso do Decreto 2.861, de 7 de 

dezembro de 1998  que internalizou o Protocolo Adicional 1, assinado em Montreal, em 

25 de setembro de 1975 , e também da Convenção para Unificação de Certas Regras 

Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, aprovada pelo Congresso Nacional pelo 

Decreto Legislativo 59, de 19 de abril de 2006, e promulgada pelo Decreto 5.910, de 27 de 

setembro de 2006. Ambos os diplomas, como se nota, são posteriores ao Código de Defesa 

do Consumidor, lei publicada em 12.9.1990, o que justificaria a prevalência das normas 

internacionais, com base no critério cronológico”.
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Na sequência, o acórdão do Pretório Excelso traz o 

critério da especialidade, que no seu entender legitima a prevalência das 

normas internacionais sobre o CDC, com fundamento no § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-lei nº 4.657 de 1942 (LINDB):

“De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado 

essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as 

Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao critério da especialidade, 

observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam 

são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral 

para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações 

de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial 

de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros” (fls. 

14/15).

E como terceira premissa, o acórdão estabelece a eficácia 

e o alcance das disposições constantes do art. 178 da Constituição Federal e 

também do art. 22 da Convenção de Varsóvia ao transporte aéreo 

internacional deixando claro que a indenização tarifada cinge-se apenas aos 

danos materiais não alcançando os danos extrapatrimoniais (morais):

“Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a modalidade 

de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas regras 

internacionais. Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros 

neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos 

internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao 

transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A 

expressão “transporte internacional” é definida no art. 1º da 

Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao 
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Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos: 

“2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte 

internacional significa todo transporte em que, conforme o 

estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, 

haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão 

situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território 

de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de 

qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O 

transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado 

Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não 

se considerará transporte internacional, para os fins da presente 

Convenção”. 

“A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, 

que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e 

estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 

O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos 

acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano 

material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, 

porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à 

reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites 

quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria 

natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano 

moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do 

quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do 

art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do 

valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite 

legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido 

pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences 

que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite 

imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância 

desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, 
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mormente os de natureza intangível. 

“Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do 

limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e 

demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às 

condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, 

em voos internacionais. Aliás, com base nos fundamentos acima 

alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da 

Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos 

pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor 

não apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão 

jurídica impõe afirmar a mesma conclusão também nas demais 

hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos 

diplomas normativos.

“Para fins da sistemática da repercussão geral, proponho a seguinte 

tese: 

“É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção 

de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 

Brasil, em relação às condenações por dano material 

decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”. 

“Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso extraordinário, 

para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-

o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, 

com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores” (realcei - fls. 15/17).

Conclusão.
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Ante o exposto, julgo improcedente a apelação da 

LIBERTY SEGUROS (fls. 214/231) com a determinação de que a 

indenização tarifada se conforme aos ditames da Convenção de Varsóvia e de 

Montreal na parte que lhes for aplicável, no termos do REx. nº 636.331/RJ 

com repercussão geral e também julgo improcedente a apelação adesiva da 

UNITED AIRLINES (fls. 254/262) uma vez que o debate não alcança a 

existência dos direitos de sub-rogação da segurada e quanto ao pagamento da 

indenização (fls. 262).

É como voto.

Alberto Gosson
Relator
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