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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0152623-60.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED 
AIRLINES INC, é apelado DINEY CARNEIRO DE MENDONÇA.

ACORDAM, em 20ª 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 ROBERTO 
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.

São Paulo, 21 de maio de 2018. 

CORREIA LIMA
 RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 35441
APEL. N°: 0152623-60.2011.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: United Airlines Inc. (R)
APDA.: Diney Carneiro de Mendonça (A)

(Novo Julgamento) - RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação de 

indenização por dano material e moral  Transporte aéreo 

internacional  Extravio de bagagem  Incontrovérsia acerca do 

extravio e do prejuízo sofrido pela autora  Discussão travada pelas 

partes quanto ao valor da indenização por dano material  Incidência 

da tese jurídica n° 210 firmada no Recurso Extraordinário n° 636.331-

RJ, submetido à sistemática da repercussão geral  Predominância 

das normas, tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é 

signatário, sobre o Código de Defesa do Consumidor, no que pertine à 

existência de limitação da  reparação  por dano material (indenização 

tarifada)  Retratação parcial do julgamento anterior para condenar 

a ré a pagar indenização por dano material limitada a mil Direitos 

Especiais de Saque, a serem convertidos em moeda corrente nacional 

na data do efetivo pagamento -  Dano moral bem configurado  

Damnum in re ipsa  Arbitramento segundo os critérios da prudência 

e razoabilidade  Procedência em parte redimensionada  Recurso 

provido em parte.

1. Trata-se de ação ordinária de indenização por 

dano material e moral (bagagem extraviada  transporte internacional, 

fls. 23/31) intentada por Diney Carneiro de Mendonça contra United 

Airlines Inc., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 

127/137, declarada a fls. 145/147, de relatório a este integrado, para 

condenar a ré ao pagamento da soma de todos os valores gastos pela 

autora para repor os bens perdidos na bagagem, listados a fls. 33/54, 

convertidos em moeda nacional pelo câmbio do dia do pagamento e 

indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, devidamente 
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atualizado e acrescido de juros legais a partir do arbitramento, 

observando os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, bem 

como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% do valor total da condenação.

Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em 

resumo, que (1) não há incompatibilidade entre o Código de Defesa do 

Consumidor e a Convenção de Montreal, (2) o art. 732 do Código Civil 

determina a observância dos preceitos constantes da legislação 

internacional, (3) em relação ao dano material é aplicável o disposto no 

art. 22, item 2 da Convenção de Montreal, (4) não há prova de que os 

bens listados a fls. 33/54 foram adquiridos em substituição àqueles que 

supostamente estavam no interior da mala extraviada, (5) não se pode 

concluir que o aborrecimento causado pelo extravio de uma mala seja 

alçado à categoria de dano moral indenizável e (6) o valor da indenização 

deve ser reduzido (fls. 149/163).

Processados regularmente, por votação unânime, foi 

negado provimento ao recurso para manter a procedência parcial da 

ação (fls. 195/202).

A ré interpôs recurso extraordinário (fls. 207/226) e 

recurso especial (fls. 232/255), os quais, após respondidos (fls. 276/294 

e 296/311), foi-lhes negado seguimento pelo Exmo. Presidente da Seção 

de Direito Privado, Desembargador Luiz Antonio de Godoy. Contra 

referidas decisões, a ré interpôs agravos de instrumento (fls. 320/331 e 

333/339), também respondidos pela autora (fls. 342/353 e 355/371).

Por determinação da Presidente do Pretório Excelso, 

Ministra Cármen Lúcia, foi ordenada a devolução dos autos do agravo de 

instrumento a este E. Tribunal de Justiça para observância dos 

procedimentos previstos no art. 1.030, inc. III, do CPC, tendo em vista 

que as questões trazidas no Recurso Extraordinário com Agravo n° 

1.042.766 foram submetidas pela Suprema Corte à sistemática da 
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repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 636.331 (fls. 385).

Posteriormente, o Exmo. Presidente da Seção de 

Direito Privado, Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho, 

considerando o julgamento do aludido recurso extraordinário, no qual se 

fixou a tese jurídica n° 210, determinou a remessa dos presentes autos 

a esta relatoria para os fins do artigo 1.030, II, do Código de Processo 

Civil, no que tange às limitações existentes nas Convenções de Varsóvia 

e Montreal em relação à indenização por dano material (fls. 390/391).

É o relatório.

2. De rigor a retratação parcial que ora se promove. 

3. O art. 1.030, II, do Código de Processo Civil 

dispõe:

“Recebida a petição do recurso pela secretaria do 

tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao 

presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

 (...)

II  encaminhar o processo ao órgão julgador para 

realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou 

de recursos repetitivos”.

O paradigma vem assim moldado:

“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 
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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 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 nº 636331-RJ, J. 25.05.2017, 

dp, mv, Rel. Min. GILMAR MENDES).

4. O resultado do v. acórdão de fls. 195/202, que 

confirmou a r. sentença de fls. 127/137, apresenta discordância com a 

tese assentada no Recurso Extraordinário acima transcrito, pois, para 

conceder à apelada ampla reparação material no tocante aos itens 

(listados a fls. 33/54) perdidos que constavam em sua bagagem 

extraviada, reconheceu a prevalência do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as normas e tratados internacionais (dos quais o 

Brasil é signatário), incorporados ao ordenamento jurídico, que preveem 

limitações de responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal.

In casu, cuida-se de ação de indenização por dano 

material e moral decorrente de extravio de bagagem ocorrido no voo São 

Paulo-Chicago-Aspen (fls. 23), operado pela companhia aérea. 

É incontroverso o extravio da bagagem da apelada, 

conforme comprova o documento de fls. 25/31 bem como o teor das 

defesas apresentadas.
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De feito, a relação jurídica que vincula as partes tem 

natureza de consumo, portanto, sujeita às normas do Código de Defesa 

do Consumidor naquilo que não contrariar as convenções 

internacionais, das quais o Brasil é signatário, mormente a Convenção 

de Varsóvia de 1929 e os posteriores Protocolos de Haia e de Montreal, 

todos incorporados ao ordenamento jurídico por meio dos Decretos n°s. 

20.784/31, 56.643/65, 22/79, 2.860/98 e 2.861/98.

O Código de Defesa do Consumidor, fundado na 

teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos 

prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação, 

de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil 

independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços, 

admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor 

provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da 

Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer 

atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse 

exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-

los, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do 

fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade 

entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido. 

A lei consumerista também prevê como direitos 

básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art. 

6°).

Destarte, dúvida não há acerca da responsabilização 

da apelante pelos danos causados.

5. O dano material, comprovado pela apelada a fls. 

33/55, deve mesmo ser integralmente ressarcido.

Insta transcrever trecho da r. sentença que bem 
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analisa a questão do dano material:

“A autora apresentou duas pretensões, sendo uma a 

reparação dos danos materiais e outra a dos prejuízos morais. No que 

concerne ao dano material, a lei, a doutrina e a jurisprudência exigem a 

plena demonstração do dano, ainda que necessite liquidar futuramente, 

não se admitindo, porém, pedido vago ou requerimento vinculado a 

prejuízo não demonstrado. Ao contrário do dano moral, de caráter 

subjetivo, o prejuízo material tem natureza eminentemente objetiva, 

devendo ser cabalmente esclarecido.

Dois problemas ocorreram com o pedido da autora a 

título de danos materiais. O primeiro foi a falta de demonstração da 

efetiva existência no interior da mala desaparecida dos objetos 

relacionados. Mesmo sendo provável que a mala da autora continha 

objetos valorosos, o julgador não pode decidir por presunção. Como bem 

observou a requerida, incumbia à autora, tão experiente na prática de 

um esporte que certamente era praticado sempre no exterior, já que no 

Brasil não existe gelo e neve, não poderia ter descuidado do dever de 

declarar os bens à empresa antes da viagem, a fim de permitir a 

conferência da relação. O segundo problema é que os documentos 

relacionados com as perdas materiais estão redigidos em língua 

estrangeira, sem a competente tradução por tradutor juramentado, 

como impõe o Código de Processo Civil (artigo 157).

Não obstante, considerando a possibilidade de 

compreender o valor das coisas indicadas nos documentos juntados e, 

principalmente, diante da inexistência de impugnação dos referidos 

documentos pela requerida, considero razoável condenar a ré a 

indenizar o prejuízo material...” (fls. 132), todavia, em obediência à tese 

n° 210 firmada no Recurso Extraordinário n° 636.331, o qual foi 

submetido à sistemática da repercussão geral, como acima transcrito, a 

indenização pelo dano patrimonial fica limitada ao valor equivalente a 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0152623-60.2011.8.26.0100 - São Paulo - Voto nº 35441 8

mil (um mil) Direitos Especiais de Saque, nos termos do art. 22, item 2, 

da Convenção de Varsóvia, incorporada ao ordenamento jurídico pelo 

Decreto n° 5.910/2006.

A justificativa para o acolhimento do pleito de 

indenização por dano material encontra-se na r. sentença vergastada, a 

qual se adota como razões de decidir, pedindo-se vênia para, no que 

importa, transcrevê-la.

“Nesse ponto, convém esclarecer que o Código de 

Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova, as 

quais devem ser observadas na busca da comprovação dos fatos - objeto 

da demanda.

Embora seja certo que a requerente limitou-se a 

alegar a existência de prejuízos materiais, simplesmente, sem 

apresentar provas documentais precedentes ao fato para amparar seu 

pedido de tutela jurisdicional, conforme já mencionado, a ré admitiu o 

prejuízo, pois restou comprovada a perda da bagagem e não houve 

impugnação específica aos itens indicados pela autora como 

componentes do prejuízo.” (fls. 199)

Ora, se a apelante admitiu o extravio e o prejuízo e, 

em sede de recurso extraordinário, sustentou que a indenização por 

dano material não é irrestrita, porém, tarifada, não resta outra 

alternativa senão condená-la ao pagamento do montante equivalente a 

mil Direitos Especiais de Saque, de acordo com o art. 22, item 2, da 

Convenção de Varsóvia (fls. 223/224), incorporada ao ordenamento 

jurídico brasileiro pelo Decreto Federal n° 5.910/2006 (fls. 213), que 

deverão ser convertidos em moeda corrente nacional na data do 

pagamento. 

Aliás, a apelada não declarou à empresa aérea 

transportadora o conteúdo e o valor de sua bagagem nem pagou valor 

suplementar, conforme determina, quando devido, o item 2 do art. 22 da 
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Convenção de Varsóvia, de sorte que a indenização pelo dano material 

por ela suportado fica limitada a mil Direitos Especiais de Saque, 

consoante previsto na primeira parte da citada norma.

A propósito do tema, deste E. Tribunal de Justiça, 

colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.

“Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Ação 

de reparação de danos morais e materiais. Pretensão deduzida por 

passageira em face de companhia aérea. Extravio de bagagem. Sentença 

de procedência. Inconformismo da ré apenas quanto aos danos 

materiais. Extravio incontroverso. Reexame de acórdão. Art. 1.030, II, do 

CPC. Interposição de recurso extraordinário e especial. Julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 636331/RJ. Reexame. Adequação do 

Acórdão. Dano material. Aplicabilidade, ao caso, do entendimento 

consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, 

com repercussão geral (tema 210). Quantum indenizatório que deve ser 

limitado a 1.000 direitos especiais de saque (art. 22.2 da Convenção de 

Varsóvia e de Montreal), observada a conversão deste valor na data da 

publicação do presente v. acórdão (art. 23, 1, da referida convenção). 

Readequação do Acórdão.” (TJSP-22ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação 1117263-71.2016.8.26.0100-São Paulo, J. 27.03.2018, Rel. 

HÉLIO NOGUEIRA, dpp, vu, voto n° 12.176).

“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 
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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.” (TJSP-24ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1009725-97.2017.8.26.0002-

São Paulo, J. 22.03.2018, Rel. WALTER BARONE, dpp, vu, voto n° 

16.339).

“Ação de indenização. Danos materiais e morais. 

Extravio de bagagem em transporte aéreo internacional. Procedência. 

Dano material fixado em R$ 5.195,00 e dano moral fixada em R$ 

10.000,00. Apelo da empresa aérea. Responsabilidade objetiva da 

companhia aérea pelo extravio de bagagem. Precedentes. Dano material. 

Limitação pela Convenção se Montreal. Valor limitado a 1.000 DES, a 

serem convertidos na data do pagamento. Dano moral. Abalo que se 

mostra suficiente para gerar lesão a direito da personalidade. Dano 

moral 'in re ipsa'. Precedentes da E. Corte Bandeirante e do STJ. Apelo 

da autora. Valor arbitrado a título de danos morais  R$10.000,00  que 

é suficiente para cumprir suas duas funções  indenizatória e punitiva. 

Sentença reformada em parte. Recurso da ré parcialmente provido e 

desprovido o recurso da autora.” (TJSP-21ª Câmara de Direito, Apelação 
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n° 1129275-54.2015.8.26.0100-Sâo Paulo, J. 18.01.2018, Rel. Des. 

Virgilio de Oliveira Junior, dpp ao rec. da ré e np ao rec. da autora, vu, 

voto n° 38.858)

6. O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, 

pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou 

seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos 

atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo 

psíquico sofrido pela apelada que se viu privada de seus pertences 

necessários à prática de esqui.

Basta a demonstração do estado, não absolutamente 

corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto, 

gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta 

reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a 

indenizabilidade do dano extrapatrimonial.

7. Em relação à indenização fixada para o dano moral 

é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou 

responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, 

de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido. Não 

pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em instrumento 

propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento ilícito.

Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em 

conta o perfil econômico da vítima e, também, a capacidade financeira 

da entidade ofensora.

Desta feita, sem razão a apelante, uma vez que sob o 

influxo do critério prudencial e da razoabilidade, a indenização foi 

dosada em montante compatível, então estimado em R$10.000,00, com 

atualização desde a data da sentença.

8. Isto posto, atendendo integralmente o paradigma 

do C. STF, dá-se provimento em parte ao recurso para limitar a 
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indenização por dano material a mil Direitos Especiais de Saque, os 

quais deverão ser convertidos em moeda corrente nacional na data do 

efetivo pagamento, mantendo, no mais, o v. aresto de fls. 195/202, com 

as alterações de redação promovidas pelo presente decisum.

CORREIA LIMA
RELATOR 

Assinatura Eletrônica
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