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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0036605-07.2008.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TAP 
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A, é apelado MARILDA REGAL 
GÂMBARO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª 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 Desembargadores J. B. FRANCO DE 
GODOI (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE E SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

J. B. Franco de Godoi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO  Nº: 42377
APEL. Nº: 0036605-07.2008.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA
APTE    : TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.
APDA    : MARILDA REGAL GÂMBARO

"CONTRATO  Transporte aéreo  Extravio de bagagem  
Danos materiais  Limitação necessária  Prevalência dos 
diplomas internacionais - Convenções de Varsóvia e Montreal 
em relação ao Código de Defesa do Consumidor  Orientação do 
E. STF no RE 636.331/RJ  Limitação da indenização por danos 
materiais no contrato de transporte aéreo internacional  
Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos morais  Verba que não 
se confunde com os prejuízos materiais  Impossibilidade de 
limitação  Indenização mantida  Recurso nesta parte 
improvido.”

1) Insurge-se a apelante contra 
sentença que julgou parcialmente procedente a ação 
de indenização por danos materiais e morais que lhe 
moveu a apelada, alegando, em síntese que: não há 
prova dos bens extraviados; o “quantum” 
indenizatório fixado foi desproporcional, devendo 
ser reduzido para que a totalidade desse valor seja 
de 1.000 DES, englobando tanto os danos materiais 
como os danos morais; na fixação dos danos morais 
não se deve levar em conta o caráter punitivo, visto 
que não está previsto em lei;  a condenação das 
verbas sucumbenciais deve ser proporcionalmente 
distribuída, pois a ação foi julgada parcialmente 
procedente.

Efetuou-se o preparo. 

Recebido o recurso, foi respondido, 
afirmando a apelada que a indenização não deve 
sofrer qualquer limitação em razão das disposições 
do CDC.

Em 09.11.2011 esta C. Câmara negou 
provimento ao recurso (fls. 175/180).

A apelante opôs embargos de 
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declaração, os quais foram rejeitados (fls. 
204/207).

Com o advento do julgamento pelo E. 
STF do RE nº 636.331, em que foi declarada a 
repercussão geral da matéria, o presente feito foi 
remetido para reexame deste Órgão Colegiado, nos 
termos do artigo 543-B do CPC/73.

É o breve relatório.  

2) Nos termos do art. 543-B, § 3º, do 
CPC/73 (atual art. 1.030, II, do CPC), esta C. 
Câmara passa à nova análise da matéria ventilada no 
Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, no qual se 
firmou o entendimento no sentido de limitar a 
indenização no caso de extravio de bagagem no 
transporte aéreo de passageiros.

Em que pese o reiterado entendimento 
deste Relator em sentido diverso, no julgamento do 
Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ firmou-se o 
entendimento no sentido da constitucionalidade das 
Convenções de Varsóvia e Montreal, diplomas que 
prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor, 
autorizando, assim, a limitação da indenização por 
danos materiais em razão do extravio da bagagem de 
passageiros nos voos internacionais:

“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 
República, as normas e os tratados 
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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.” (RE 
nº 636.331/RJ  Rel. Min. GILMAR MENDES  
j. 25.05.2 017) (g.n.)

Assim, necessário adequar-se o v. 
acórdão impugnado, que aplicou a regra do Código 
Civil da reparação integral, para limitar o valor da 
indenização por danos materiais decorrentes da perda 
e extravio da bagagem no transporte internacional, 
conforme dispõe o art. 22, item 2. Da Convenção de 
Varsóvia:

“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 
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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.”

Apesar de a autora ter produzido prova 
documental acerca do prejuízo patrimonial 
experimentado  R$3.671,90 (fls. 30 e seguintes), de 
rigor o reconhecimento da limitação definida em lei.

Não existe elemento nos autos no 
sentido de que a consumidora declarou essa quantia 
em documento específico. Da mesma forma que não está 
caracterizado o dolo dos prepostos da companhia 
aérea no extravio da bagagem, hipóteses de 
excludente de responsabilidade nos termos do art. 22 
da Convenção.

No tocante aos danos morais, não há 
mudança a ser feita no aresto, pois esses não se 
confundem com os danos de natureza patrimonial, não 
sofrendo qualquer limitação legal. 

Por fim, não há se falar em alteração 
da distribuição da sucumbência, pois a companhia 
aérea deu causa à propositura da ação e a autora 
ficou vencida em parcela mínima (somente em relação 
à extensão dos danos materiais). 

Dessarte, acolhe-se o recurso da 
apelante apenas para limitar a indenização por danos 
materiais em 1.000 DES, observando-se que esse 
limite somente incidirá se o patamar no seu valor 
nominal, na data do pagamento, for menor que o valor 
atualizado do prejuízo no valor de R$3.671,90 (fls. 
30 e seguintes).

Ante o exposto, dá-se parcial 
provimento ao recurso nos termos do acórdão. 

J.B. FRANCO DE GODOI

Relator
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