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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0044060-61.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante 
AMERICAN AIRLINE INC., é apelado NILTON MASSAKI HANAOKA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Exercido o 
juízo de retratação, nos termos do artigo 1030, inciso II do CPC/2015, deram 
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente sem voto), COELHO MENDES E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA 
MELATTO PEIXOTO.

São Paulo, 19 de março de 2018.

Castro Figliolia
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 19636

APEL. Nº: 0044060-61.2010.8.26.0114

COMARCA: CAMPINAS (5ª VARA CÍVEL)

JUÍZA: RENATA MANZINI

APTE.: AMERICAN AIRLINES INC.

APDO.: NILTON MASSAKI HANAOKA

                                

JUÍZO DE RETRATAÇÃO  CABIMENTO  MATÉRIA 

JULGADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO 

GERAL  EXTRAVIO DE BAGAGEM  LIMITAÇÃO DO 

MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS À TARIFAÇÃO DE 1.000 DIREITOS 

ESPECIAIS DE SAQUE  PREVALÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE MONTREAL (NA QUAL RATIFICOU-

SE A CONVENÇÃO DE VARSÓVIA) EM RELAÇÃO AO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS CASOS DE 

DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE 

BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS  montante da 

indenização devida ao apelado por conta dos reconhecidos danos 

materiais que é limitado à tarifação de 1.000 Direitos Especiais de 

Saque, com base na cotação da data da sentença, nos termos do 

artigo 23, I do Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006 (diploma 

legal pelo qual foi promulgada a Convenção de Montreal)  juízo 

de retratação implementado para o fim de ser o apelo provido em 

parte, com o julgamento de parcial procedência da ação de 

indenização por danos materiais e morais.

 Resultado: hipótese de retratação, para que se dê o parcial 

provimento do recurso de apelação, com o decreto de parcial 

procedência da demanda.
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Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

ajuizada pelo autor Nilton Massaki Hanaoka contra a ré American Airlines Inc.

A demanda foi julgada procedente, para o fim de a ré ser 

condenada no pagamento de indenizações por danos materiais no valor de R$ 

8.553,55, e por danos morais em igual valor. A sentença está a fls. 118/120.

Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 123/151). Dentre 

outros argumentos, alegou ser o caso de limitação da indenização nos termos da 

Convenção de Montreal, por se tratar de transporte aéreo internacional. Sustentou 

que, de acordo com o limite de 1.000 DES, a indenização deve ser limitada a R$ 

2.598,40. Aduziu a ausência de comprovação sobre os bens alegadamente 

extraviados. O total dos bens adquiridos foi de R$ 3.018,24, quantia inferior à 

indenização pleiteada. Não houve preenchimento de declaração especial de 

embarque, documento pelo qual são declarados os bens e valores contidos na 

bagagem, se o caso, com incidência de uma taxa adicional paga à companhia aérea. 

De resto, rechaçou o pleito de indenização por danos morais. Subsidiariamente, 

pugnou pela redução do montante da indenização. Pelo que expôs, pugnou pelo 

provimento do recurso para o fim de serem acolhido seus inconformismos. 

Por unanimidade, o apelo da ré foi desprovido (acórdão de fls. 

165/172).

A ré interpôs recurso especial (fls. 196/226) e recurso 

extraordinário (fls. 252/267), insistindo na aplicabilidade da Convenção de Montreal 

em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Antes de apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário, 

retornaram os autos à mesa para exame da turma julgadora, em razão da r. decisão 

(fls. 284/285) proferida pelo e. Des. Luiz Antonio de Godoy, Presidente da Seção de 

Direito Privado deste E. Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC/2015.

É a síntese do necessário. 

A hipótese é de exercício do juízo de retratação nos termos do 

mencionado artigo 1.030, inciso II do CPC/2015.

A orientação encampada pela decisão colegiada diverge 
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daquela firmada pelo C. STF, uma vez que afastada pela Turma julgadora a 

incidência das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de 

Defesa do Consumidor.

O acórdão combatido foi proferido nos autos do recurso de 

apelação nº 0044060-61.2010.8.26.0114. 

Transcreve-se a ementa do referido acórdão, na parte que 

interessa ao desate da questão:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS JULGADA PROCEDENTE  extravio de bagagem  

aplicação do CDC à espécie  precedentes do STJ  

responsabilidade objetiva (artigo 14 do CDC)  dano material  

ocorrência  verossimilhança quanto à relação de bens apresentada 

pelo apelado  poucos equipamentos eletrônicos despachados que 

não podem deixar de ser ressarcidos  recomendação para 

transporte na bagagem de mão que não se constitui como obrigação 

do passageiro, não havendo indícios, ademais, de recusa no 

transporte dessa forma  ausência de impugnação específica da 

apelante valor estimado pelo apelado que deve ser acolhido  

impossibilidade de aplicação da indenização tarifada prevista no 

Decreto nº 2.521/1998 após o advento do CDC  (...)  sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do 

regimento interno  recurso desprovido”.

Tratava-se do entendimento pacífico da turma julgadora e da 

15ª Câmara de Direito Privado deste tribunal. 

A tese veiculada no acórdão destacado também se coaduna 

com o entendimento pessoal deste relator, no sentido de que, em se tratando de 

relação de consumo, ao transporte aéreo de passageiros devem ser aplicadas as 

normas do CDC e não as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica ou de 

convenções internacionais. No mesmo sentido era a orientação do STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no 

sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por 
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extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais 

regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações 

(Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do 

Consumidor” (AgReg no AREsp 874.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, 4ª Turma, j. 04/10/2016). 

 

Não obstante o entendimento pessoal deste relator, ora 

expressamente ressalvado, sobreveio comunicação exarada pelo Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Seção de Direito Privado deste tribunal, no sentido de que o 

STF fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral: “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. 

A ementa do julgado tem o seguinte teor:

“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, 
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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 636331, Relator(a):  Min. GILMAR 

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

ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 

13-11-2017). 

Feitas essas indispensáveis considerações, na linha da diretriz 

firmada pelo STF em sede de repercussão geral, as Convenções de Varsóvia e 

Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor nos casos 

de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, em voos internacionais. 

Pois bem. O disposto no art. 22 da Convenção de Varsóvia  

“Convenção para a Unificação de Certas Regras relativas ao Transporte Aéreo 

Internacional”, sofreu sucessivas modificações. 

A última alteração se deu quando da Convenção para 

Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada 

em Montreal, em 28 de maio de 1999, aprovada pelo Congresso Nacional por meio 

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

de 27 de setembro de 2006.

Na parte que interessa ao desate do litígio, a modificação 

implementada por meio do artigo 22,2 da Convenção para a Unificação de Certas 

Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910, de 27 de 

setembro de 2006), tem seguinte teor: 

“Artigo 22  (...). 2. No transporte de bagagem, a 

responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, 

avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por 

passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, 

ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de 

valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma 

quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador 

estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor 

declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real 
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da entrega no lugar de destino. (...)”.

Assim anotado, reconhecida no acórdão da apelação a 

responsabilidade da apelante pelo extravio de bagagens, o apelado faz jus à 

indenização por danos materiais, contudo, com seu montante limitado à tarifação de 

1.000 Direitos Especiais de Saque, nos termos do disposto no artigo 22 do Decreto 

5.910, de 27 de setembro de 2006  diploma legal pelo qual foi promulgada a 

Convenção de Montreal.

De rigor, portanto, a parcial retratação do acórdão de fls. 

165/172, para o fim de ser dado parcial provimento ao recurso de apelação. 

Consequentemente, a ação de indenização por danos materiais e morais é julgada 

parcialmente procedente, mantido o reconhecimento dos abalos materiais e morais 

indenizáveis. Tão somente o montante da indenização por danos materiais é limitado 

à tarifação de 1.000 Direitos Especiais de Saque, com base na cotação da data da 

sentença, nos termos do artigo 23, I do mencionado Decreto 5.910, de 27 de 

setembro de 2006:

“As quantias indicadas em Direitos Especiais de Saque 

mencionadas na presente Convenção consideram-se referentes ao 

Direito Especial de Saque definido pelo Fundo Monetário 

Internacional. A conversão das somas nas moedas nacionais, no 

caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em 

Direitos Especiais de Saque, na data da sentença”.

A conversão monetária de 1.000 Direitos Especiais de Saque 

(SDR) para a moeda nacional (Real) resulta no montante de R$ 3.271,901, que deverá 

ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, porque a responsabilidade 

da apelante é contratual. 

O resultado de parcial provimento do recurso não altera a 

distribuição dos ônus de sucumbência exarada na sentença, uma vez que a apelante 

decaiu de maior parte do pedido.

1 De acordo com cálculo de conversão realizado junto ao site do Banco Central do brasil. Confira-se 
in http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp O acesso ao site ocorreu em 09 de março de 
2018, às 19h e 23 min.

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
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Nestes moldes  exercido o juízo de retração, nos termos do 

artigo 1.030, inciso II do CPC/2015  , dá parcial provimento ao apelo.

CASTRO FIGLIOLIA

             Relator 
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