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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1021120-88.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE 
SEGUROS.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram retratação e 
preservaram o v. acórdão por seus termos, V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
LUCILA TOLEDO (Presidente) e MENDES PEREIRA.

São Paulo, 6 de março de 2018.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1021120-88.2014.8.26.0003

Apelante (s): TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Apelado (a, s): CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
Comarca: SÃO PAULO - 2ª Vara Cível do Foro Regional III-Jabaquara e 
Saúde
Juiz (a) 1º Grau: JOMAR JUAREZ AMORIM

Órgão 2º Grau: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 8211

RETRATAÇÃO  Acórdão - Transporte aéreo - Ação 

regressiva movida por seguradora contra transportadora 

aérea - Extravio de bagagens  Valor indenizatório - 

Remessa nos termos dos artigos 108, IV e 109, caput, do 

Regimento Interno deste Sodalício, c/c. 1.030, II, do 

NCPC, para reapreciação da questão diante do RE 636.331 

- Tese firmada de aplicação da Convenção de Varsóvia e 

demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil e não 

do CDC para limitação do valor da indenização devida 

pelas transportadoras aéreas de passageiros em viagens 

internacionais na hipótese de extravio de bagagens  Limite 

tarifado na Convenção de Montreal que admite exceção em 

casos de culpa grave ou dolo (art. 22, 5 do Decreto 

5.910/2006 que promulgou a Convenção de Montreal)  

Fundamento deduzido na causa de pedir e acolhido na 

sentença e no acórdão  Regularidade da indenização a uma 

das passageiras em valor que supera o limite de 1000 DES 

 Acórdão mantido - Retratação rejeitada.

Cuida-se de juízo de retratação (NCPC, artigo 1.030, inc. II), 

de decisão colegiada (fls. 472/483), com embargos de declaração de ambas as partes, 

rejeitado (fls. 494/497 e 572/576), que deu parcial provimento ao recurso de 

apelação da empresa aérea somente em relação à data de incidência dos juros de 

mora, mantendo-se os demais termos da sentença.

A devolução está centrada no RE 636.331-RJ (fls. 623/624).
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É o relatório.

No recurso extraordinário de repercussão geral nº 636.331/RJ, 

julgado em 25/05/2017, restou firmada, pelo C. STF, a seguinte tese:

“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. 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 na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá 

provimento”. (RE 636.331, Relator (a):  Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 

13-11-2017) (g.)

Consigna-se que retro RE ainda não transitou em julgado, 

conforme pesquisa obtida junto ao site do C. STF, porquanto pendente de apreciação 

embargos de declaração oposto em 21/11/2017. 

A questão subjacente versa sobre ação regressiva interposta 

pela seguradora em face da companhia aérea para ressarcimento do valor que pagou 

de seguro viagem aos passageiros dela (Daiane, José Carlos e Ana Cristina) em 
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decorrência do extravio de bagagens, fatos reconhecidos pelo juízo “a quo” que 

acolheu o pedido inicial, condenando a ré no pagamento integral dos valores 

despendidos pela seguradora.

E do constante dos autos, aquilata-se que a seguradora pagou 

aos passageiros, Daiane, José Carlos e Ana Cristina os valores de R$ 5.032,12, R$ 

2.370,13 e R$ 1.986,65, respectivamente, consignando ela que houvera anterior 

adiantamento pela aérea nos valores de R$ 3.919,00, R$ 119,87 e R$ 1.100,00 (fls. 

135, 154 e 174), cuja data de pagamento pelo que se depreende das razões recursais 

foi em 31/07/2013, está a dos cálculos da aérea (fls.406).

Assim, do apurado nos autos, e expressamente reconhecido 

pela apelante em suas razões recursais (fl. 406), somente a indenização devida a 

Daiane ultrapassaria a cifra de 1.000 DES prevista no art. 22, item 2, do Decreto nº 

5.910/2006, pelo qual foi promulgada a Convenção para a Unificação de Certas 

Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 

de maio de 1999, já que o pagamento em 31/07/2013, data em que enumerou os 

cálculos utilizados para o montante que indenizou, especificando que nessa ocasião 

o valor de 1000 DES correspondia a USD 1,5133260 (fl. 412), cotado o dólar do 

FMI em R$ 2,291 (fl. 414), efetuou pagamento de R$ 3.919,00, valor superior ao de 

R$ 3.466,88 dos enfocados cálculos. 

Nesse contexto, apenas a indenização do seguro paga a 

Daiane ultrapassaria o limite de 1000 DES, pois o próprio valor adiantado pela aérea 

já o ultrapassara; os valores adiantados pela aérea, somados aos pagos pela 

seguradora aos passageiros José Carlos e Ana Cristina não ultrapassam o limite da 

Convenção.

Deflui-se que não há elementos para retratação em relação aos 

passageiros José Carlos e Ana Cristina.

E também não comporta o aresto retratação em relação à 

passageira Daiane, nada obstante o valor que recebeu de adiantamento da aérea, 

mais o valor recebido da seguradora ultrapassem o limite de 1000 DES.
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Nada obstante o limite tarifário da Convenção de Montreal, 

esse limite é excepcionado em casos de falta grave ou dolo, consoante previsto na 

disposição do artigo 22, item 5:

“5. As disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não se aplicarão 

se for provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do 

transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, 

ou de forma temerária e sabendo que provavelmente causaria 

dano, sempre que, no caso de uma ação ou omissão de um 

preposto, se prove também que este atuava no exercício de suas 

funções”.

É o contexto da ação e dos julgados.

De fato, na petição inicial a seguradora enfatiza a 

responsabilidade civil sem excludente da companhia aérea, consignando que “As 

faltas cometidas pela Ré foram extremamente graves, e tendo em vista que esta, 

infringindo as condutas inerentes ao contrato de transporte pactuado com o 

passageiro beneficiário do seguro da Autora, contribui eficazmente para a 

ocorrência do dano em tela, temos a configuração do nexo causal essencial à 

caracterização de sua responsabilidade civil” (fl. 21), e também insiste “que 

empresas especializadas em transporte de pessoas e suas bagagens, que não 

garante as condições mínimas de segurança às cargas transportadas estão 

obrigadas a reparar os danos causados por eventual desídia” (fl. 22) (g).

O juízo “a quo” reconheceu que “a ré não adimpliu 

obrigação primordial enquanto transportadora, o que a priori deve ser considerado 

infração contratual grave” (fl. 380) (g).

A gravidade da infração contratual, articulada na causa de 

pedir e reconhecida no julgado singular, foi acolhida pela Turma Julgadora ao 

enumerar que:  “constitui típico defeito do serviço, já que o consumidor espera que 

ao entregar seus pertences estes sejam mantidos em segurança até a efetiva 

devolução no destino, intactos” (fl. 475); e que “extravio de bagagens dos 

transportados durante o uso dos serviços de transporte aéreo contratados à 
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requerida, de forma que constitui típico defeito do serviço, já que o consumidor 

espera que ao entregar seus pertences estes sejam mantidos em segurança até a 

efetiva devolução no destino, intactos. Frustrada tal expectativa, presente está o 

dever de indenizar da aérea, diretamente aos transportados, ou à seguradora que 

efetue o pagamento àqueles, acionada diretamente ou não” (fl. 476). 

Nessa quadra, o único pagamento que superou o limite de 

1000 DES foi o efetuado para a passageira Daiane, mas em consonância com o 

fundamento da causa de pedir e da autorização inserta na Convenção de Montreal.

Do exposto, pelo meu voto, rejeito retratação e preservo o v. 

acórdão por seus termos.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

(assinatura eletrônica)


		2018-03-08T17:47:34+0000
	Not specified




