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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1009725-
97.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUC CARNELLO 
e JULIANE FRANCO DE OLIVEIRA MUSSARELLI, é apelado TAM LINHAS 
AÉREAS S.A.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JONIZE 
SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.

São Paulo, 22 de março de 2018

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16339

Apelante(s): Luc Carnello e outro

Apelado(s): Tam Linhas Aéreas S.a

Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/11ª Vara Cível

Juiz(a): Antonio Carlos Santoro Filho

TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e 
morais em razão de extravio de bagagem em viagem internacional. 
Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte requerente. 
Cabimento em parte. Responsabilidade das transportadoras aéreas de 
passageiros, em relação aos danos materiais em viagens 
internacionais, analisada pelo E. STF no RE 636.331/RJ e ARE 
766.618/SP. “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”. Documentos dos autos indicam a 
comunicação do extravio pelo passageiro à companhia aérea. 
'Quantum' indenizatório limitado ao estabelecido nas convenções em 
tela. Responsabilidade civil por dano moral não regulamentada nas 
Convenções de Varsóvia e Montreal. Incidência do Código de Defesa 
do Consumidor quanto ao tema. Extravio da bagagem. Dano moral 'in 
re ipsa'. 'Quantum' indenizatório fixado em R$5.000,00 para cada um 
dos autores. Atualização a partir da data do arbitramento (Súmula 362 
do C. STJ). Juros de mora contados da citação, posto se tratar de 
responsabilidade civil contratual. Valores despendidos a título de 
tradução juramentada que se incluem no conceito de despesas 
processuais. Parte autora que sucumbiu em parte mínima do pedido. 
Parte ré que arcará com as despesas processuais e honorários 
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do 
artigo 85, §11, CPC. Recurso provido em parte.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

contra a r. sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória para 
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o fim de “condenar a ré a pagar a cada um dos autores o valor 

equivalente a 1.000 (mil) 'Direitos Especiais de Saque'”, sendo que “o 

valor correspondente deverá ser convertido para o real à cotação do 

câmbio válida para a do ajuizamento da ação, após o que passará a sofrer 

correção monetária e será acrescida de juros moratórios de 1% ao mês 

desde a citação”. Em relação à sucumbência, repartiu entre as partes a 

responsabilidade pelas custas processuais e condenou o réu ao pagamento 

de “honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação” 

e a parte autora ao pagamento de “10% da diferença entre o pedido e o 

deferido”.

A parte autora opôs embargos de declaração 

(fls.193/195), os quais foram rejeitados pela decisão de fls.196.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em 

síntese, que: 1) a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de 

Defesa do Consumidor; 2) a parte ré não impugnou a quantia apontada 

como referente aos danos materiais, tampouco ao conteúdo da bagagem 

declarada; 3) o prejuízo de ordem material atingiu o valor de R$23.414,86, 

decorrente da quantia de R$2.287,89 para aquisição de roupas e itens de 

higiene durante a viagem de R$21.126,97 referente aos itens que 

constavam da mala extraviada; 4) os transtornos ultrapassam os limites do 

mero aborrecimento, motivo pelo qual devem ser reconhecidos os danos 

morais 'in casu', os quais devem ser fixados em R$5.000,00 para cada um 

dos apelantes; 5) os gastos referentes à tradução juramentada não 

representam danos materiais, mas despesa processual, nos termos do artigo 

84 do Código de Processo Civil; 6) não se configurou a sucumbência 

recíproca.

Não houve resposta (fls.231)
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A parte apelante ofereceu oposição ao 

julgamento virtual (fls.234).

É o relatório.

Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em 

tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, 

aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina 

processual por ele fixada.

O tema da responsabilidade civil das 

transportadoras aéreas de passageiros em viagens internacionais por danos 

materiais foi recentemente analisado pelo E. Supremo Tribunal Federal, 

tendo sido decido que as Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem 

sobre o disposto no Código de Defesa do Consumidor, tudo conforme 

disposto no artigo 178 da Constituição Federal.

Mostra-se de rigor a transcrição das ementas 

dos V. Acórdãos proferidos pelo Pretório Excelso nos julgamentos em 

questão:

RE 636331 / RJ - RIO DE JANEIRO 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES
Julgamento:  25/05/2017           
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno
Publicação: DJe-257  DIVULG 10-11-2017  PUBLIC 
13-11-2017
Ementa: 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 
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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.

ARE 766618 / SP - 
Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO
Julgamento:  25/05/2017           
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno
Publicação: DJe-257  DIVULG 10-11-2017  PUBLIC 
13-11-2017
Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo 
internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. 
Prazo prescricional previsto em convenção internacional. 
Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos 
humanos, os tratados e convenções internacionais 
ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao 
de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias 
entre normas domésticas e convencionais resolvem-se 
pelos tradicionais critérios da cronologia e da 
especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do 
transporte internacional, o art. 178 da Constituição 
estabelece regra especial de solução de antinomias, no 
sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação 
doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa 
conclusão também se aplica quando o conflito envolve o 
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em 
sede de 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”. 4. 
Recurso extraordinário provido.

Nos termos do artigo 35 da Convenção de 

Varsóvia, o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória é 

de dois anos, contados “a partir da data de chegada ao destino, ou do dia 
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em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do 

transporte”.

Também se mostra relevante para o caso em 

tela o disposto no artigo 22 da Convenção em referência, o qual estabelece 

“Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da 

Carga”, isto é, a estipulação de limite de valor a ser indenizado em razão 

de responsabilidade “em caso de destruição, perda, avaria ou atraso” da 

bagagem.

O próprio item 2 do referido artigo ressalva 

a situação em que “o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-

lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega 

desta no lugar do 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”.

Na hipótese dos autos, a parte autora 

demonstrou ter contratado os serviços de transporte aéreo internacional da 

requerida (fls.20/24 e 25/30), bem como que entrou em contato com a 

empresa ré em razão de ter sofrido danos por conta de extravio de 

bagagem (fls.32, 34/36, 38/40, 68, 70/72), identificando os itens que 

estavam na mala extraviada (fls.74/75).

A parte ré, em sua defesa, não juntou 

documentos aptos a afastar as alegações da requerente, tampouco a 

desconstituir as provas apresentadas. Não comprovou, assim, que a 

bagagem fora efetivamente entregue nos termos do contrato.

Os valores referentes aos danos materiais, 

decorrentes da bagagem extraviada e dos gastos relacionados à compra de 
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itens para substituir o que constavam na mala, devem obedecer ao teto 

previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal, isto é, o limite de 1.000 

Direitos Especiais de Saques.

Destarte, tendo em vista a comprovação do 

dano, do nexo de causalidade e da conduta ilícita da parte ré, que não 

entregou a bagagem conforme contratado, está configurada a sua 

responsabilidade civil, limitando-se a sua obrigação, porém, ao teto acima 

mencionado. 

Passa-se à análise do dano moral.

Não há que se falar na aplicação das 

Convenções de Varsóvia e de Montreal ao pedido em referência, pois a 

controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ e no ARE 766618/SP envolve 

somente os limites de indenização por danos materiais em decorrência de 

extravio de bagagem em voo internacional.

Assim, o diploma jurídico aplicável em tal 

hipótese é o Código de Defesa do Consumidor, posto que a situação é 

nitidamente de relação de consumo.

Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:

1108101-23.2014.8.26.0100    
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - Transporte aéreo - Incidência das disposições 
do Código de Defesa do Consumidor  Inaplicabilidade 
da Convenção de Varsóvia e de Montreal  
Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que 
envolve somente os limites de indenização por danos 
materiais em decorrência de extravio de bagagem em 
voo internacional, não abarcando danos morais - 
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Passageiro judeu - Não disponibilização de alimentação 
'Kosher' contratada - Jejum involuntário por várias horas 
- Descumprimento contratual - Cancelamento/atraso de 
voo internacional - Greve de funcionários da empresa 
aérea - Fato não comprovado - Ainda que assim não 
fosse, hipótese de caso fortuito interno - Fator não 
excludente de responsabilidade - Dever de indenizar  
Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça- Sentença 
mantida nesta parte- Recurso improvido. DANOS 
MORAIS- "quantum"  Redução- Utilização de critérios 
de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor 
indenizatório - Quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) que se revela mais adequada ao caso concreto- 
Sentença reformada nesta parte- Recurso provido. 
Recurso parcialmente provido.

Por tais motivos, a ré responde 

objetivamente por eventuais danos que possam ser causados a seus 

passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa pelos danos 

causados, e somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do 

contrato em caso de comprovação das excludentes legais. 

Na hipótese dos autos, a parte ré limitou-se a 

alegar que a situação vivenciada pela parte autora não é suficiente para 

configurar a existência do dano moral (fls.133).

No que diz respeito à existência do dano 

moral, cumpre observar que o posicionamento jurisprudencial dominante é 

no sentido de que se configura em razão do extravio de bagagem, na 

medida em que o consumidor, além de ter sofrido angústia com a tentativa 

de localizar a sua mala, ainda ficou privado de seus pertences pessoais.

Nesse sentido:

1016234-75.2016.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação / Transporte de Pessoas
Relator(a): Correia Lima
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2017
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Data de publicação: 15/12/2017
Data de registro: 15/12/2017
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação 
ordinária de indenização por dano material e moral  
Transporte aéreo internacional  Extravio de bagagem  
Dano moral bem configurado  Damnum in re ipsa  
Manutenção do valor fixado para dano moral  
Arbitramento segundo os critérios da prudência e 
razoabilidade  Recurso improvido.

1001549-82.2014.8.26.0278
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Henrique Rodriguero Clavisio
Comarca: Itaquaquecetuba
Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/08/2017
Data de publicação: 21/08/2017
Data de registro: 21/08/2017
Ementa: Transporte aéreo - Extravio de bagagem - 
Deficiência no cumprimento do contrato de transporte - 
Responsabilidade objetiva configurada (artigos 14 do 
CDC) - Dano material  Itens extraviados  Ausência de 
declaração do valor de bagagem, nos termos do 
parágrafo único do art. 734 do CC  Dever da requerida 
de zelar pela segurança das bagagens transportadas - 
Inversão do ônus probatório quanto à existência dos bens 
extraviados  Ressarcimento devido. Dano moral  
Privação dos pertences da autora - Desconforto moral 
passível de indenização - Dano moral configurado  
Damnum in re ipsa  Indenização devida  Dano moral  
Quantum indenizatório  Valor da reparação  
Adequação ao princípio da razoabilidade  Valor 
mantido - Correção do valor  Não aplicação da Súmula 
54, do STJ  Incidência dos juros de mora a partir do 
arbitramento - Artigo 407 do Código Civil - Sentença 
mantida. Recursos não providos

1114372-77.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2017
Data de publicação: 25/07/2017
Data de registro: 25/07/2017
Ementa: *Ação indenizatória por danos materiais e 
morais  Transporte aéreo nacional  Extravio definitivo 
de bagagem  Viagem de lazer  Prestação de serviços 
inadequada  Responsabilidade objetiva da companhia 
aérea por danos causados ao consumidor (art. 14 do 
CDC) Extravio do conteúdo da bagagem acarreta 
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indenização por danos materiais  Valor indenizatório 
arbitrado em montante condizente e razoável a substituir 
o valor dos bens extraviados. Danos morais  
Caracterização  Autor foi privado de seus pertences em 
viagem de lazer, submetendo-se a situação de 
desconforto e perturbação emocional, causa suficiente a 
gerar a obrigação de indenizar por danos morais  
Damnum in re ipsa  Jurisprudência do STJ  Verba 
indenizatória fixada em consonância com os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora  
Dano moral  Tratando-se de responsabilidade 
contratual, os juros de mora incidem desde a citação  
Jurisprudência do STJ  Sentença mantida. Recurso 
negado.

Processo: AgInt AREsp 1028301/DF (2016/0320402-2)
Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 06/04/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 27/04/2017
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 
CARACTERIZEM EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. 
RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 
Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos 
autos, foi categórico em reconhecer os requisitos 
ensejadores da obrigação de indenizar o dano moral e o 
dano material ocorrido em decorrência de extravio de 
bagagem. Nessas circunstâncias, afigura-se inviável 
rever o substrato fático-probatório diante do óbice da 
Súmula 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou 
orientação de que é admissível o exame do valor fixado 
a título de danos morais em hipóteses excepcionais, 
quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória 
da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o 
que não ficou caracterizado no caso em tela, em que o 
valor de R$ 15.000,00 afigura-se razoável ao dano 
causado, tendo em vista a perda de todos os bens e 
lembranças adquiridos pela recorrida em dois anos de 
viagem/estadia em outro país. 3. Agravo interno não 
provido.

Informativo nº 0244
Período: 25 a 29 de abril de 2005.
QUARTA TURMA
EXTRAVIO. BAGAGEM. DANO MORAL. PROVA.
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O extravio de bagagem em vôo nacional que deixou o 
passageiro por dois dias sem seus pertences causa 
transtornos e angústias muito além do mero dissabor ou 
contrariedade, devendo o transportador indenizar por 
negligência ou imperícia na execução do contrato. 
Assim, no caso, o dano moral se explica pela própria 
demonstração do fato em si, dispensando maior dilação 
probatória. REsp 686.384-RS, Rel. Min. Aldir 
Passarinho Junior, julgado em 26/4/2005.

Quanto ao valor da indenização, para 

atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação 

do quantum a ser indenizado pelo dano moral, deve-se ter em conta os 

fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o 

porte econômico do ofensor.

Isso porque o arbitramento deve ser 

significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o 

abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano, 

considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de 

sua culpa e sua capacidade econômica.

Destarte, tem-se que a fixação não pode ser 

excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem 

tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do 

prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos 

como aquele descrito nos autos.

Sobre o tema, cumpre colacionar os 

ensinamentos da doutrina:

“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio 
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do 
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, 
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o 
critério que permite cotejar meios e fins, causas e 
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consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. 
Para que a decisão seja razoável é necessário que a 
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos 
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam 
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja 
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao 
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, 
a intensidade e duração do sofrimento experimentado 
pela vítima, a capacidade econômica do causador do 
dano, as condições sociais do ofendido, e outras 
circunstâncias mais que se fizerem presentes.” 
(CAVALIERI FILHO, SERGIO  Programa de 
Responsabilidade civil  10.ed.  São Paulo: Atlas, 
2012  p.105  realces não originais)

Na hipótese dos autos, a os autores tiveram a 

bagagem extraviada, tendo sido privados de roupas e de itens pessoais 

justamente na viagem comemorativa de cinco anos de casados.

Neste contexto, o quantum indenizatório de 

R$5.000,00 para cada um dos autores, conforme pleiteado, mostra-se 

adequado para atender à finalidade sancionadora e reparadora, observados 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as 

peculiaridades do caso concreto.

O valor da indenização deve ser corrigido a 

partir de seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, isto é, a 

partir da publicação deste V. Acórdão.

Os juros moratórios, porém, incidirão a 

partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. 

No que diz respeito aos valores despendidos 

com a tradução juramentada, tais quantias integram o conceito de despesas 

processuais, de modo que a responsabilidade de seu pagamento segue os 

ônus da sucumbência.
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Nesse sentido, o posicionamento desta E. 

Corte:

0010084-72.2013.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação / Transporte de Coisas
Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Comarca: Santos
Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/03/2016
Data de publicação: 04/03/2016
Data de registro: 04/03/2016
Ementa: TRANSPORTE MARÍTIMO  Sobreestadia 
(demurrage) - Ação de Cobrança julgada improcedente 
nos termos do CPC, art. 285-A no reconhecimento de 
que a natureza da sobrestadia é de cláusula penal a exigir 
para a cobrança demonstração de que o descumprimento 
da obrigação é decorrente de culpa  Entendimento 
dominante nesta Corte é de que a natureza da demurrage 
não é de cláusula penal, mas sim de indenização pré-
fixada por descumprimento contratual que dispensa 
prova de culpa  A finalidade é a de compensar o 
proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos 
sofridos em razão da retenção indevida destes por prazo 
superior ao contratado, independentemente de 
verificação de culpa pelo atraso, bastando sua ocorrência 
 Sentença desconstituída  Lide de solução na prova 

documental  Julgamento nesta sede nos termos do CPC, 
art. 515 - Apelada citada para os fins do CPC, artigo 285-
A, § 2º - Ausência de resposta  O conjunto probatório 
documental produzido nos autos é suficiente para 
demonstrar e comprovar a obrigação assumida pela ré na 
devolução do container na data avençada  Atraso 
provado - Condenação da requerida apelada ao 
pagamento dos valores devidos à apelante pelo período 
de sobreestadia do contêiner  Ação julgada procedente, 
com condenação ao valor pleiteado na inicial, com 
correção monetária pela tabela de débitos judiciais e 
juros de mora de 1% a.m., contados da citação, arcando 
ainda com custas, despesas processuais, inclusive de 
tradução juramentada, e honorários advocatícios de 
10% sobre o valor da condenação  RECURSO 
PROVIDO.

4000115-62.2013.8.26.0562
Classe/Assunto: Embargos de Declaração / Transporte 
de Coisas
Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior
Comarca: Santos
Órgão julgador: 21ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/08/2014
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Data de publicação: 19/08/2014
Data de registro: 19/08/2014
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Taxa 
cambial aplicável. Juros de mora. Correção monetária. 
Despesas processuais - Tradução juramentada. Omissão 
parcialmente reconhecida. Taxa do dia do pagamento. 
Juros contados da citação. Correção monetária devida a 
partir da data em que o pagamento havia de ser 
realizado. Tradução juramentada compõe despesas 
processuais suportadas pela parte sucumbente. Vício 
sanado. Recurso parcialmente acolhido.

Tendo em vista o provimento do recurso, 

para acolher também o pedido de indenização por danos morais, a parte 

autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a parte ré arcar com 

as despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% 

sobre o valor da condenação, já observados os termos do artigo 85, §11, 

NCPC.

Consideram-se prequestionadas e reputadas 

não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e 

fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE 

PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.

WALTER BARONE
Desembargador Relator
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