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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000477-87.2009.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante 
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A, é apelado JULIANO FRANC PERRI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão 
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente) e MELO COLOMBI.

São Paulo, 22 de março de 2018.

Tavares de Almeida
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 0000477-87.2009.8.26.0493

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A 

APELADO: JULIANO FRANC PERRI

COMARCA: REGENTE FEIJÓ

JUIZ DE 1º GRAU:  DEYVISON HEBERTH DOS REIS

SENTENÇA PUBLICADA EM 9.9.2009

VOTO Nº 5334

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO - 

EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANOS MORAIS - CONVENÇÃO DE 

MONTREAL/VARSÓVIA - INAPLICABILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL 

- RE 636.331 E AI 762.184/RJ DO STF  INCIDÊNCIA APENAS AO DANO 

MATERIAL - ART. 22, ITEM 2, DO DECRETO Nº 5.910/2006  DECISÕES 

JUDICIAIS  OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA  JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO  ART. 1030, II, DO CPC  ACÓRDÃO  

MANUTENÇÃO.

VISTOS.

Trata-se de ação indenizatória sob o fundamento de que em 

1º.8.2008 embarcou em Lisboa com destino a Brasília. A bagagem despachada se 
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extraviou. Pugnou por indenização por danos materiais de R$ 5.367,00 e  morais no 

equivalente a dez vezes o valor dos bens perdidos.

Sentenciou-se o feito nos seguintes termos: “...O caso é de 

julgamento antecipado da lide, tendo em vista a desnecessidade de produção de provas em 

audiência, nos termos do artigo 330, I, do Código do Processo Civil. O pedido é 

parcialmente procedente. Em proêmio, cumpre ressaltar que não se discute a ocorrência 

do fato (extravio da bagagem do autor, quando retornava de Portugal para o Brasil, a 

cargo da empresa ré), nem a obrigação de indenizar, por força do contrato de transporte, 

havendo divergência entre as partes apenas no tocante ao valor dos bens extraviados. 

Insta, ainda, consignar que a relação de consumo restou devidamente demonstrada, vez 

que a empresa ré, companhia aérea, é responsável pelo transporte, com segurança, tanto 

dos seus passageiros (consumidores) quanto de seus pertences, razão pela qual o Código 

Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção de Varsóvia são inaplicáveis, devendo incidir as 

regras do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre, entretanto, que a tese é válida 

apenas para os casos em que tenha havido prova do exato conteúdo extraviado ou de 

declaração do passageiro sobre o que continha sua mala, na ocasião do despacho. Como, 

porém, o autor não provou o preciso conteúdo da bagagem, nem lhe declarou o valor ao 

despachá-la, seu direito é restrito ao tarifado, senão vejamos. Não há, nos autos, qualquer 

prova do conteúdo da bagagem do autor por ocasião do embarque e, consequentemente, 

do seu respectivo valor. Ademais, não há notícias de que o valor da bagagem tenha sido 

declarado previamente, por ocasião do embarque. Não se pode, assim, desconsiderar 

qualquer responsabilidade do passageiro que procede desse modo.  Ressalte-se que o caso 

não é duvidar-se ou não da veracidade do alegado pelo autor na petição inicial, da 

sinceridade dos seus propósitos, mas sim a falta de prova do alegado. Feitas tais 

considerações, a solução aqui é deferir-se ao requerente a indenização tarifada, apurada 

com base no peso da mala extraviada, tal como previsto na Convenção de Varsóvia, já que 

a mera expectativa de existência e de valores não é suficiente para que o juízo imponha a 

indenização pleiteada. Nesse sentido, segue o seguinte julgado: “EXTRAVIO DE 

BAGAGEM - APLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS 

PREJUÍZOS REAIS - DANOS MATERIAIS - TARIFAMENTO - CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA - DANOS MORAIS. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações 
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advindas da prestação de serviço de companhias aéreas, por tratar-se de verdadeira 

relação de consumo. Impõe-se a indenização tarifada, relativa aos danos materiais, 

prevista na Convenção de Varsóvia, se os consumidores não demonstraram os reais 

prejuízos advindos com o extravio da bagagem (grifei). Pacificado é o entendimento de 

nossos Tribunais que inexistindo parâmetros legais para fixação do valor da verba 

indenizatória, fica ela ao inteiro arbítrio do juiz que deve agir com moderação, prudência 

e razoabilidade, cujo valor arbitrado deve produzir no causador impacto suficiente para 

dissuadi-lo da prática de novos atos ofensivos, não constituindo, por outro lado, 

enriquecimento indevido do ofendido.” (Apelação Cível nº 1.0024.06.091129-4/001(1), 15ª 

Câmara Cível do TJMG, Rel. José Affonso da Costa Cortes. j. 03.07.2008, unânime, Publ. 

22.07.2008). Dessa forma, a indenização pelos danos materiais que o requerente deverá 

ser fixada nos termos do art. 22, 2, do Decreto 2860, de 07 de dezembro de 1998: “No 

transporte de bagagem despachada ou de mercadorias, limita-se a responsabilidade do 

transportador à quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, salvo 

declaração especial de valor, feita pelo expedidor no momento de confiar os volumes ao 

transportador, e mediante o pagamento de uma eventual taxa suplementar. Neste caso fica 

o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia declarada, salvo se provar 

ser esta superior ao valor real da bagagem despachada ou da mercadoria”. Com efeito, 

tendo em vista que a empresa ré se ofereceu a pagar ao autor 1.000 DES a título de 

indenização pelos danos materiais sofridos, conforme descrito na contestação (a fls. 37), 

fixo os danos patrimoniais nesse importe, cuja conversão se dará pelo câmbio do dia do 

ajuizamento da ação, tratando-se de valor incontroverso. Quanto ao dano 

extrapatrimonial, destaco que, a partir da previsão do artigo 5º, inciso X, da Carta 

Magna, a indenização por danos de aspecto moral é palco de infindáveis querelas 

doutrinárias e jurisprudenciais, mormente com a proliferação de demandas acerca do 

tema. Tem-se buscado, é bem de ver, coibir a utilização do instituto como meio de 

enriquecimento sem causa, atitude louvável. Porém, é curial que não se deixem indenes 

danos efetivamente observados, ainda que não sejam expressivos, embora consideráveis, 

no tocante às conseqüências, se razoáveis e amoldados ao conceito doutrinário que se lhe 

impôs. A repressão deve ficar adstrita aos abusos de aproveitadores casuísticos. No 

presente caso, mesmo que a mala extraviada não contivesse os bens discriminados na 

petição inicial, o fato, em si considerado (o simples extravio da mala) já causa 
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aborrecimento e frustração suficientes a justificar a reparação pretendida, já que, ao 

ajustar o serviço de viagens, confiando sua bagagem à empresa ré, o autor acreditou que 

em seu destino retomaria a continuidade de sua vida, reassumindo a posse direta de todos 

seus pertences, o que não ocorreu em razão da conduta da ré. Em casos semelhantes ao 

discutido nos autos, é pacífico na Jurisprudência o dever de indenização a título de dano 

moral: “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. BAGAGEM 

EXTRAVIADA. EMPRESA AÉREA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. ART. 

20, § 3º do CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A responsabilidade pelo 

transporte da bagagem despachada pelo passageiro até o seu recebimento efetivo pelo 

mesmo é da empresa aérea, que deve agir com zelo e vigilância. Se o passageiro não 

recebe todas as suas malas, seja por roubo, furto ou extravio, deve a companhia responder 

por sua negligência, arcando com todos os prejuízos experimentados pelo consumidor. É 

objetiva a responsabilidade da apelada pelo transporte dos passageiros e das bagagens, 

conforme prescrevem as normas do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, 

especialmente a contida no art. 14, pela qual o fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por 

defeitos relativos à prestação dos serviços. O dano moral, por sua vez, é inquestionável, 

ante os embaraços e constrangimentos que sofre quem tem sua bagagem extraviada e 

perdida em aeroportos (grifei).” (Apelação Cível nº 1.0024.04.404030-1/001, 16ª Câmara 

Cível do TJMG, Rel. Sebastião Pereira de Souza. j. 07.06.2006, unânime, Publ. 

30.06.2006). Saliente-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a 

editar a Súmula nº 45, cujo conteúdo é o seguinte: “É devida indenização por dano moral 

sofrido pelo passageiro, em decorrência do extravio de bagagem, nos casos de transporte 

aéreo”.Evidenciado o dano moral, mister se faz fixar a quantia a ser paga ao autor. O 

entendimento cediço dos literatos e tribunais induz a tomar, como parâmetro para a 

fixação do valor, os patrimônios do autor e do réu e as condições da ofensa, como expõe 

Humberto Theodoro Jr.: “E, para aproximar-se do arbitramento que seja prudente e 

eqüitativo, a orientação maciça da jurisprudência, apoiada na melhor doutrina, exige que 

o arbitramento judicial seja feito a partir de dois dados relevantes: a) o nível econômico 

do ofendido; b) o porte econômico do ofensor, ambos cotejados com as condições em que 

se deu a ofensa. (...)Em suma: a correta estimação da indenização por dano moral jamais 
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poderá ser feita levando em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada. 

É imperioso cotejar-se também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada  como decidiu o TJSP  

satisfação justa na medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa.” Esse é o 

instante adequado para que se coíba o enriquecimento sem causa dos que almejam 

reparação por danos morais e se ponham freios na propalada indústria da indenização. 

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), é o termo médio a propiciar a reparação da 

aflição experimentada pelo autor, não importando incremento indevido de seu patrimônio, 

podendo ser suportado pela ré e prestando-se a compeli-la a se portar de modo mais 

condigno com os seus clientes, na esmagadora maioria das vezes, consumidores. ANTE O 

EXPOSTO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado por JULIANO FRANC PERRI contra TAP AIR 

PORTUGAL, e condeno o réu a pagar ao autor reparação de danos materiais, no importe 

de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), cuja conversão se dará pelo câmbio da data 

do ajuizamento da presente ação (28/01/09), incidindo correção monetária (pela Tabela 

do Tribunal de Justiça de São Paulo), a partir da data do embarque (01/08/08), e juros 

legais (1% ao mês), a partir da data da citação (01/04/09), bem como indenização por 

danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

(pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo) e acrescidos de juros legais (1% ao 

mês), ambos (correção e juros) a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do 

STJ. Em virtude da sucumbência recíproca cada parte arcará com o pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios de seus patronos, nos termos do artigo 21, 

caput, Código de Processo Civil, ressalvados os limites da Lei n. 1060/50.  Transitada em 

julgado, deverá o requerente dar inicio à fase de execução, coligindo aos autos planilha 

de débito.  P.R.I.C.” (fls. 68/77).

Irresignada, a ré apelou (fls. 81/88). Sustentou que o 

montante indenizatório pelo dano moral deve ser incluído no do material de 1.000 DES ou 

reduzido o valor. Argumentou a incidência da Convenção de Montreal. 

A ré contrarrazoou (fls. 93/101). 
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Em decisão colegiada, negou-se provimento ao apelo (fls. 

121/124). Após, rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ré (fls. 156/157). 

Irresignada, interpôs recurso extraordinário (fls. 160/178). Exaltou a violação aos arts.  5º, 

§2º, e 178 da Constituição Federal. Alegou a existência de repercussão geral da matéria. 

Necessário aplicar a Convenção de Montreal até porque não faz menção ao dano moral. 

O autor contrarrazoou (fls. 191/203). Determinou-se o 

sobrestamento do feito (fls. 205). Por fim, por despacho do Eminente Presidente da Seção 

de Direito Privado, a teor do julgamento do recurso extraordinário nº 636331/RJ,  os autos 

foram restituídos para reapreciar a questão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É O RELATÓRIO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário (RE) 636.331 RE e no (ARE) 766.618, julgados nos termos do art. 1.040 do 

CPC, que são aplicáveis as Convenções Internacionais quando a lide diga respeito a 

extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros, assim ratificadas 

pelo Brasil. Firmou-se a seguinte tese: 

O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, 

por maioria e nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, deu provimento 

ao 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. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte 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 
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Consumidor", vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou 

o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro 

Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Presidiu o 

julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017. 

(RE nº 636.331, Plenário, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 

25.5.2017).

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu 

provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o 

acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão 

da prescrição (CPC, art. 269, IV). Vencidos os Ministros 

Marco Aurélio e Celso de Mello. Não votou o Ministro 

Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, 

que votara em assentada anterior. Em seguida o Tribunal 

fixou tese nos seguintes termos: "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", vencido o 

Ministro Marco Aurélio. Presidiu o julgamento a Ministra 

Carmen Lúcia. Plenário, 25.5.2017. (ARE 766.618, Plenário, 

Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 25.5.2017).

As Convenções de Montreal e Varsóvia prevalecem sobre o 

Código de Defesa do Consumidor somente em relação ao dano material e não ao moral. 

Veja-se trecho do voto do sobredito RE nº 636.331/RJ:

“...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 
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limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do 

bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. ...”

De toda forma, as decisões lançadas nos autos obsrvaram os 

parâmetros do art. 22, item 2, do Decreto nº 5.910/06 da Convenção de Montreal:

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.

Não divergem do entendimento do Supremo Tribunal 

Federal. 

Pelo meu voto, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, 

MANTENHO o acórdão. 

TAVARES DE ALMEIDA

            RELATOR
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