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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1083203-72.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada SUSAN MARA HAERTHEL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. 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 LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 2 de abril de 2018.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº   :   46121t.
APEL.Nº      :   1083203-72.2016.8.26.0100
COMARCA:   SÃO PAULO (9ª VC)
APTE.          :   TAM  LINHAS AÉREAS S/A
APDO.          :   SUSAN MARA HAERTHEL

*CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO TARIFADA. 
CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331 
E ARE 766618. DANO MATERIAL E MORAL.
1.  Em se tratando de voo internacional, a indenização por dano 
material devida em razão de extravio de bagagem segue as 
orientações das Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme 
preconizado em decisão com repercussão geral proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal.
2. O dano material foi demonstrado nos autos, e o valor 
condenatório encontra-se dentro do limite de 1.000 direitos 
especiais de saque. Não cabe, portanto, redução da condenação a 
título de danos materiais.
3. O dano moral não sofre limitação em razão dessas convenções. 
Esse dano restou configurado nos autos, já que a autora, em plena 
lua de mel, viu-se despojada de seus pertences pessoais, 
necessitando adquirir bens básicos para estada de uma semana, 
em país de costumes bastante diferentes do nosso.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as 
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa 
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo redução.
5. Recurso não provido.*

A r. sentença de fls. 18/123, cujo relatório ora se adota, julgou 

procedente ação de indenização ajuizada por Susan Mara Haerthel contra Tam 

Linhas Aéreas S/A, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a 

título de indenização por danos morais e de R$ 2.463,62 em relação aos danos 

materiais, tendo em vista o extravio da bagagem da autora. Honorários foram 

fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, apela a vencida, sustentando ter havido mera 

demora na entrega da bagagem, que não se perdeu definitivamente; inexistir dano 

material; caber indenização tarifada de eventual indenização fixada a esse título;  
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não haver dano moral; haver excesso no arbitramento. Pugna, enfim, pela reforma 

da sentença, nos termos de suas razões.

Recurso bem processado e respondido.

É o relatório.

A autora narrou ter programado viagem de lua de mel no Tahiti 

(Polinésia Francesa), com embarque em Guarulhos no dia 16.5.2016 e retorno no 

dia 24.5.2016 (praticamente uma semana de viagem). Apesar de todo o cuidado na 

programação dessa viagem, sua bagagem, onde todos os seus pertences foram 

colocados (desde roupas íntimas a produtos de higiene pessoal) teria sido 

extraviada, sendo devolvida somente no dia de seu retorno ao Brasil.

O feito foi ajuizado em agosto de 2016.

Os danos materiais seriam decorrentes da necessidade de 

aquisição de roupas, calçados, produtos de higiene pessoal, tudo a fim de suprir 

necessidades básicas. Os valores das compras foram comprovados por meio de 

notas fiscais, invoices e recibos juntados aos autos.

INDENIZAÇÃO TARIFADA

Consoante decidiu a Sessão Plenária do Supremo Tribunal 

Federal, por maioria de votos, com relatoria do Min. Gilmar Mendes, nos voos 

internacionais, a perda ou extravio de bagagem deve ser indenizada, quanto aos 

danos materiais, conforme limite indenizatório previsto na Convenção de Varsóvia e 

demais acordos internacionais. Veja-se ementa do julgado:

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 
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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, 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, Sessão 

Plenária, RE 636331-RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

25.5.2017)

O Recurso Extraordinário com agravo (ARE 766.618),  seguiu 

mesma orientação:

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 
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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. (STF-Plenário, ARE 766.618, rel. Min. 

Roberto Barroso, j. 25.5.2017)

De acordo com o art. 22, item 2, da Convenção de Montreal:

“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.”

Veja-se que até mesmo o atraso da entrega da bagagem sofre 

limitação da indenização.

O Direito Especial de Saque, para o período de fevereiro de 

2018, é de R$ 4,69791. Isso significa que o montante de R$ 2.463,62 a título de 

danos materiais mostra-se dentro do limite determinado na Convenção, não 

merecendo redução.

DANO MORAL

Como a limitação imposta pelos acordos internacionais refere-se 

somente ao dano material, a condenação em danos morais não tem qualquer teto 

preestabelecido.

Os danos morais, por seu turno, foram amplamente 

1  Disponível em http://www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/
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demonstrados. Em viagens de lua de mel, é comum que, especialmente as mulheres, 

preparem roupas específicas para uso na ocasião. E, exatamente nela, em país com 

costumes bastante diferentes do nosso, a autora foi obrigada a adquirir bens básicos 

para sua estada no local.

Além disso, como esperava receber a mala a qualquer momento, 

foi adquirindo aos poucos o que necessitava, de modo que, muitas vezes, viu-se 

desprovida de algo que, inadvertidamente, teria pensado não precisar comprar.

O dano moral resta, portanto, configurado.

Estabelecido o dever de reparar, resta a verificação do montante 

indenizatório.

Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão 

de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele 

genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 

1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).

Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização 

cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e 

parágrafo único do art. 953 do CC atual).

De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano 

suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente" 

(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 

61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da 

indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem 

recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que 

seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França, 

"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser 

solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros 

apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do 

nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" 

(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional 
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sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).

Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a 

capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da 

condenação dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante 

indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merecendo redução.

Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do 

trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal 

como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da 

demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.

As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos 

fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

MELO COLOMBI
Relator
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