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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1009766-

95.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - LINHAS 

AÉREAS S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19ª Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o reexame 

para alterar os fundamentos do v. acórdão, mas sem modificação do resultado do 

julgamento, v.u, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO 

(Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E RICARDO PESSOA DE MELLO 

BELLI.

São Paulo, 20 de março de 2018.

João Camillo de Almeida Prado Costa

Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO N. 32806
APELAÇÃO N. 1009766-95.2016.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO  FORO REGIONAL SANTO AMARO
JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: GUILHERME SILVA E SOUZA
APELANTE: TAM  LINHAS AÉREAS S/A 
APELADA: AIG SEGUROS BRASIL S/A

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Extravio de 
bagagem em voo internacional. Ação regressiva ajuizada por 
seguradora. Sentença de procedência do pedido inicial, mantida pelo 
v. acórdão, com fulcro na legislação consumerista. Necessidade de 
reapreciação do recurso, aplicando-se as normas e os tratados 
internacionais que versam sobre a responsabilidade das 
transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de 
Montreal, sob a ótica da diretriz traçada no julgamento do Recurso 
Extraordinário 636.311/RJ, submetido ao regime de repercussão 
geral.  Prazo prescricional bienal (Convenção de Montreal, art. 35) 
não consumado na espécie.  Hipótese em que o valor despendido pela 
seguradora e corresponde a 329,92 Direitos Especiais de Saque, na 
data do desembolso, é inferior ao limite indenizatório de 1.000 Direitos 
Especiais de Saque, estabelecido pela norma internacional que rege a 
matéria (Convenção de Montreal, art. 22.2). Circunstância em que o 
extravio temporário da bagagem do segurado em voo internacional e o 
reembolso efetuado pela seguradora foram bem demonstrados. Dever 
da transportadora de arcar com os prejuízos materiais. Pedido inicial 
julgado procedente. Sentença mantida. Reexame acolhido, apenas 
para alterar os fundamentos do v. acórdão, mas sem modificação do 
resultado do julgamento.

Dispositivo: acolheram o reexame para alterar os fundamentos do v. 
acórdão, mas sem modificação do resultado do julgamento.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 
308/311 e 317 de relatório adotado, que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, 
julgou procedente o pedido inicial.

O recurso de apelação interposto pela ré foi improvido, mantida a r. 
sentença que julgou procedente a demanda, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de 
R$ 1.130,00, atualizada desde o desembolso e acrescida de juros legais de mora desde a 
citação. 

 
Sobreveio a interposição de recurso especial.

E, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 
636.331/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido ao regime de repercussão 
geral previsto no artigo 1036, caput, do Código de Processo Civil em vigor, o 
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado deste 
Tribunal de Justiça, determinou o encaminhamento dos autos a este relator, tendo em vista 
o disposto no artigo 1.030, inciso II, do mesmo codex.

É o relatório.

De início, cumpre transcrever a decisão do Colendo Supremo 
Tribunal de Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.311/RJ, do seguinte 
teor:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Extravio de 
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de 
Defesa do Consumidor. 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. 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". 
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.” (STF, RE 636331, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, j. 25/05/2015).

Com efeito, o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, deixou 
expressamente consignado que “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 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 
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própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral”.

Destarte, por força do julgamento do RE n. 636.331/RJ, sob a 
sistemática da repercussão geral, as normas e os tratados internacionais limitadores da 
responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência em relação ao Código de 
Defesa do Consumidor nas ações em que se busca indenização por dano material em 
decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.

E é exatamente esta a hipótese destes autos, que versam sobre ação 
regressiva de ressarcimento, em que postulou a seguradora condenação da empresa de 
transporte ao pagamento do valor despendido com o seu segurado, em virtude do extravio 
de bagagem em voo internacional (de São Paulo para Veneza, com conexão em Frankfurt  
fls. 139/142), no importe de R$ 1.130,00.

E tendo esta 19ª Câmara de Direito Privado analisado as matérias 
postas à sua apreciação sob a ótica, ainda que por sub-rogação, do Código de Defesa do 
Consumidor, é de rigor a reapreciação deste recurso de apelação, aplicando-se, na espécie, 
as normas e os tratados internacionais que versam sobre a responsabilidade das 
transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal.

De início, cumpre realçar que, na hipótese em apreço, resultaram 
demonstrados o extravio temporário da bagagem do segurado em viagem internacional à 
Itália, bem como o pagamento efetuado pela seguradora em decorrência dos prejuízos 
materiais suportados (fls. 143/148), sub-rogando-se a ora recorrida nos direitos do 
segurado.

Isto assentado, bem é de ver que dispõe a “Convenção para a 
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional”, celebrada em 
Montreal, que: “Artigo 35  Prazo Para as Ações: 1. O direito à indenização se extinguirá 
se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de 
chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da 
interrupção do transporte. 2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei 
nacional do tribunal que conhecer da questão”, de modo que o prazo prescricional aplicável 
à espécie é bienal.

Neste sentido, há precedentes desta Corte:

“CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Ação regressiva de 
seguradora contra a transportadora aérea. Extravio de bagagem. Sub-rogação nos direitos. 
Rejeitada alegação de falta de interesse de agir. Aplicação do prazo prescricional bienal, 
conforme ARE 766.618/SP, STF. Indenização. Limitação pelas convenções internacionais, 
como decidido pelo Pleno do STF, no RE 636.331/RJ. Sentença mantida. Recurso 
improvido.” (Apelação n. 1011975-37.2016.8.26.0003, 21ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 19/02/2018).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. 
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS, SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
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CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO BIENAL. Os conflitos que 
envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais ligados a relação de consumo em 
transporte aéreo internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras 
estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil. 
Assim, embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos 
consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, 
com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia 
(com suas modificações posteriores), que determina prazo prescricional de dois anos. Entre 
a data do pagamento da indenização securitária e a propositura da ação decorreu o biênio 
previsto no art. 35, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal  Decreto nº 5.910/06). Apelação 
não provida.” (Apelação n. 1009747-89.2016.8.26.0003, 12ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 07/02/2018).

No caso destes autos, a prescrição não se consumou, tendo em vista 
que o segurado chegou ao seu destino no dia 1º de julho de 2014 (fls. 144) e esta ação 
regressiva foi ajuizada em 31 de maio de 2016, ou seja, antes do esgotamento do prazo 
prescricional de dois anos a que alude a Convenção de Montreal.

Por sua vez, no que tange ao valor da indenização, estabelece a 
Convenção de Montreal que: “Artigo 22  Limites de Responsabilidade Relativos ao 
Atraso da Bagagem e da Carga: 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 da entrega no lugar de destino”.

Ora, na espécie, o valor desembolsado pela seguradora (R$ 
1.130,00) em 25 de julho de 2014, correspondente a 329,92 Direitos Especiais de Saque 
(aplicada a cotação do dia 25/07/2014  1 Real = 0,2919623 DES, divulgada pelo Banco 
Central do Brasil - http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp), ou seja, é 
inferior ao limite indenizatório estabelecido pelas normas internacionais.

Destarte, demonstrados o extravio temporário da bagagem do 
segurado em voo internacional, bem como o reembolso efetuado pela seguradora, que se 
sub-rogou nos direitos do segurado e, por sua vez, não configurada a prescrição, nem a 
superação do limite indenizatório estabelecido pelas normas e tratados internacionais que 
tratam da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, é de rigor a 
manutenção do resultado da r. sentença, que julgou procedente esta ação regressiva para 
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.130,00, atualizada desde o desembolso e 
acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação, além de arcar com o 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% 
sobre o valor da condenação, ainda que pelos fundamentos ora delineados.

Ante o exposto, reexamino as matérias suscitadas no recurso sob a 
ótica da diretriz traçada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 636.311/RJ, 
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submetido ao regime de repercussão geral, alterando os fundamentos do v. acórdão de fls. 
382/387, mas sem modificar o seu resultado, por isso que determino sejam estes autos 
restituídos à E. Seção de Direito Privado, para os fins do disposto no artigo 1041, § 2º, do 
Código de Processo Civil.

Acolho o reexame, alterando os fundamentos do v. acórdão de fls. 
382/387, mas sem modificar o seu resultado.

JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)


		2018-03-20T09:36:24+0000
	Not specified




