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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000923-44.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE 
SEGUROS.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão não reconsiderado por 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
THIAGO DE SIQUEIRA (Presidente), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E CARLOS 
ABRÃO.

São Paulo, 21 de março de 2018.

THIAGO DE SIQUEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1000923-44.2016.8.26.0003

Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A 
Apelado: Chubb do Brasil Companhia de Seguros
Comarca: São Paulo
Voto nº 38.466

Apelação - Reapreciação  Recurso Extraordinário  
Repercussão Geral  Art. 1.039 do CPC/2015 (543-B, 
parágrafo 3º do CPC/73)  Encaminhamento ao Relator, 
por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito 
Privado  Responsabilidade civil - Transporte aéreo 
internacional - Extravio de bagagem  Indenização - Ação 
regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos 
direitos do segurado - Dano material comprovado  De 
conformidade com o que restou assentado, em caráter 
definitivo, no julgamento do Recurso Extraordinário com 
repercussão geral n. 636331/RJ: 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 - 
Inaplicabilidade deste entendimento no caso vertente, em 
caráter excepcional, tendo-se em vista que o mencionado 
julgado foi proferido posteriormente ao ajuizamento da 
presente ação, que remonta ao ano de 2015, tendo o feito 
sido sentenciado em 16.11.2016 - Acórdão não 
reconsiderado. 

Trata-se, no presente caso, de ação regressiva 
de ressarcimento de dano material ocasionado em transporte aéreo, 
ajuizada por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 
contra TAM  LINHAS AÉREAS S/A. 

A ação foi julgada procedente em primeira 
instância, tendo a douta Magistrada condenado a ré no pagamento da 
quantia de R$ 10.500,00, corrigida monetariamente pela tabela prática 
do TJSP, a partir do respectivo desembolso, com incidência de juros de 
mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com o 
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios 
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
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Irresignada, a requerida interpôs recurso de 
apelação, que foi julgado improcedente, mantendo a r. sentença (fls. 
328/340).

A apelante opôs embargos de declaração (fls. 
422/427), que restaram rejeitados (fls. 476/479).

Inconformada com este resultado, interpôs 
Recurso Extraordinário (fls. 343/359) e Especial (fls. 364/381).

Em decorrência do julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 636331/RJ, consoante artigo 1.039, do CPC/2015 
(543-B, parágrafo 3º, do CPC/73), foi determinado, pelo eminente 
Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho, DD. Presidente 
da Seção de Direito Privado deste Tribunal, o encaminhamento destes 
autos a este relator para reapreciação (fls. 538/539).

É o relatório. 

A presente demanda versa a propósito de 
ressarcimento de dano material ocasionado em transporte aéreo, tendo 
sido julgada procedente a ação, para condenar a ré no pagamento da 
quantia de R$ 10.500,00, corrigida monetariamente pela tabela prática 
do TJSP, a partir do respectivo desembolso, com incidência de juros de 
mora de 1% ao mês a contar da citação, o que foi mantido em sede de 
apelação.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 
636331/RJ, com repercussão geral da matéria, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal 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 Consumidor.

No caso vertente, porém, não se evidencia ter 
o acórdão recorrido contrariado este entendimento do C. Supremo 
Tribunal Federal, pois, como constou da sua fundamentação:

É certo que, em 25.5.2017, no julgamento do 
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RE 636.631, com repercussão geral da matéria (tema 210), o Plenário 
do Supremo Tribunal Federal 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 
Consumidor.

O C. STF decidiu que os conflitos que 
envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais, relativos à 
relação de consumo em transporte aéreo internacional de passageiros, 
devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções 
internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil.

No presente caso, contudo, não incide este 
julgado, por ter sido proferido posteriormente ao ajuizamento da 
presente ação, que remonta ao ano de 2015, tendo o feito sido 
sentenciado em 16.11.2016. Não se trata, ademais, de tema em 
repercussão geral, com determinação de suspensão nacional dos 
processos que tramitam sobre a mesma matéria, nos termos do art. 
1.035, § 5º, do CPC.

Por fim, ressalte-se que a matéria discutida 
nestes autos é sobre o regresso do ressarcimento das despesas 
suportadas pelo segurado da embargada, em razão do extravio de sua 
bagagem, matéria que, a princípio, não está incluída no referido tema.

Impõe-se, portanto, a rejeição destes 
embargos. (fls. 478 dos embargos de declaração).

Assim, é de se entender que, no caso aqui 
versado, não houve contrariedade ao Recurso Extraordinário nº 
636331/RJ.

Em face disso, mantenho o acórdão recorrido, 
nos termos em que foi proferido.

Thiago de Siqueira
Relator
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