
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

1ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, 4º andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

  

Processo nº: 0809841-88.2020.8.20.5001  (A) 

Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

AUTOR:  

RÉU:  

  

  

SENTENÇA 

  

Vistos etc. 

  

Trata de Ação Indenizatória proposta por .... contra ....., ambos qualificados. 

 Em sua exordial alegou o autor ter adquirido passagem aérea junto a ré para o destino 
Vancouver/Canadá-Natal/RN, dia 31/10/2019 às 13:25, com conexão no aeroporto de Toronto às 23:10, 
desembarcando finalmente na cidade de Natal no dia 01/11/2019 às 12:50. Outrossim, sustenta que ao chegar 
ao destino, foi informado que suas bagagens foram extraviadas, só vindo a recuperá-las dias depois do 
ocorrido. Diante disso, reclama pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 
materiais e morais suportados. 

 Por fim, requereu a justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

 Em Decisão de Id. 54648110, foi deferida a justiça gratuita pleiteada. Em relação a inversão do 
ônus da prova, restou prejudicada por ser observado que o presente caso não se aplica as normas do CDC. 

 Audiência de conciliação não realizada, conforme certidão de Id. 59285904. 

 Citada, a parte ré apresentou contestação de Id. 64843669 onde, no mérito, aduziu que não houve 
qualquer ilícito por parte da demandada, pois agiu em conformidade com as normas da Anac e da Convenção 
de Montreal, devolvendo os pertences do autor dentro do prazo estabelecido. 

 Ao final, alegou que não caberia a indenização por danos extrapatrimoniais pleiteada, a inversão 
do ônus da prova, e a improcedência da ação. 

 Réplica reiterativa de Id. 65552470. 
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 É o que importa relatar. Decido. 

 Contra ....... foi intentada Ação Indenizatória proposta por ...... 

 De plano, verifico que o caso prescinde da produção de outras além daquelas já carreadas, o que 
implica julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

 Sem preliminares levantadas, passo ao exame do mérito propriamente dito. 

 Ora, a problemática desse litigio reside no pedido de indenização por danos extrapatrimoniais 
promovido pelo autor referente ao extravio da sua bagagem, só vindo a ser devolvida dias depois, conforme 
afirmado pela própria empresa ré. 

 Entretanto, antes de adentrar nos danos morais propriamente ditos, é necessário esclarecer as 
normas regem esse processo. Desse modo, é entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, que 
por se tratar de transporte aéreo internacional devem prevalecer os ditames dos tratados internacionais do 
qual o Brasil é signatário, a teor da regra do art. 178 da Constituição Federal, bem como do procedente 
firmado quando do julgamento, pelo STF, do RE 351.750/RJ, de sorte que no caso em testilha deverão ser 
observados os preceitos da Convenção de Varsóvia e da Convenção de Montreal, aplicando o CDC apenas 
de forma subsidiária e indireta. 

 Ademais, tal entendimento tem sido adotado pelo STJ, conforme pode-se observar em seu 
julgamento recente: 

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE CARGA. 
INCIDÊNCIA DO CDC. JULGAMENTO DO RE N. 636.331/RJ PELO STF. 
PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. 
INDENIZAÇÃO TARIFADA ACOLHIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 
1.040, II, DO CPC/2015 (ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973). ACÓRDÃOS 
ANTERIORES TORNADOS SEM EFEITO. NOVO EXAME DO AGRAVO 
REGIMENTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO TARIFADA. 17 DIREITOS 
ESPECIAIS DE SAQUE POR QUILOGRAMA. RECURSO PROVIDO. 1. O 
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 
636.331/RJ, no regime da repercussão geral, 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." 2. Acórdão submetido ao juízo de retratação 
previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, do CPC/1973), para tornar 
sem efeito os acórdãos de fls. 343/349 e 363/366 (e-STJ). 3. "b) No transporte de 
mercadorias limita-se a responsabilidade do transportador à quantia de 17 Direitos 
Especiais de Saque por quilograma, salvo declaração especial de valor feita pelo 
expedidor no momento de confiar os volumes ao transportador e mediante 
pagamento de uma eventual taxa suplementar. Neste caso, fica o transportador 
obrigado a pagar até a importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta 
superior ao valor real da mercadoria" (art. 22, item 2, alínea b, da Convenção de 
Varsóvia - conforme Protocolo Adicional n. 4, assinado em Montreal, em 25 de 
setembro de 1975, promulgado no Brasil pelo Decreto n. 2.861, de 7.12.1998). 4. 
Após reexame, agravo regimental provido para determinar que, para o cálculo da 
indenização, seja utilizada a indenização tarifada prevista na Convenção de 
Varsóvia, equivalente a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma. 

(STJ - AgRg no Ag: 804618 SP 2006/0180328-1, Relator: Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 17/09/2019) 

 Visto isso, e por se tratar tanto de empresa como de voo internacional, passo a tratar o direito aqui 
debatido com fundamento nas Convenções de Varsóvia e Montreal, bem como, com base nas normas 
previstas pela ANAC. 
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 No que tange, a indenização pelo dano moral propriamente dito, entendo que não merece amparo, 
e justifico. 

 Muito embora a bagagem tenha sido extraviada, ficando o autor sem sua posso por dois dias, sendo 
esse inclusive fato incontroverso, tal ocorrência não é suficiente para gerar o dano alegado pelo requerente, 
pois com base no art. 17.3 da convenção de Montreal, e no art. 32, § 2°, da Resolução n° 400 da ANAC, é 
dado um prazo de até 21 (vinte e um) dias, em casos de voos internacionais, para que a empresa contratada 
regularize a situação em caso de bagagem extraviada e venha restituí-la, sem que cause danos ao cliente, 
conforme pode ser observado: 

 Artigo 17 - Morte e Lesões dos Passageiros - Dano à Bagagem. 

1. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de morte ou de 
lesãocorporal de um passageiro, desde que o acidente que causou a morte ou a lesão 
haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante quaisquer operações de embarque ou 
desembarque. 

2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, 
perdaou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria 
haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem 
registrada se encontre sob a custódia do transportador. Não obstante, o transportador 
não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou 
a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os 
objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a 
de seus prepostos. 

3. Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso a 

bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data 

em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o 

transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte. 

(...) 

  

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do 
passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado. 

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o 
protesto junto ao transportador. 

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado 

pelo passageiro, observando os seguintes prazos: 

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou II - em 

até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional. (...) 

Dessa forma, o ato ilícito só viria a ser configurado, transcorridos os 21 (vinte e um) dias legal 
estabelecido o que, ao compulsar os autos, verifico que não ocorreu eis que o autor teve a sua bagagem 
devolvida em menos de 3 (três) dias. 

Observa-se do art. 927 CC/02 que o cabimento do dano moral depende da demonstração do ato 
ilícito, da culpa, do nexo causal e do dano, em cumulatividade. Veja, que apesar de disposição da lei pela 
responsabilidade objetiva do fornecedor, tal apenas se refere a prova da culpa, mas não quanto a 
demonstração do dano, por fundamento que embora tenha ocorrido o fato, a parte ré estava legalmente 
resguardada e dentro do limite do prazo estabelecido, o que não configurou ato ilícito da demandada. 
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Assim sendo, a autora em momento algum fez prova do dano sofrido pela atitude da empresa ré, e 
na ausência de culpa, nexo causal e dano, não havendo que se falar em prejuízo a sua dignidade. 

Perceba que não se discute o extravio da bagagem cometido pelo demandado, o qual restou 
efetivamente demonstrado. O descabimento do dano moral, então, decorre da ausência de dano, o que 
considero como mero aborrecimento, tendo em vista que a atitude do réu não foi ilícita. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO o 
pedido formulado pelo autor e julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na vestibular. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes que 
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, sob condição 
suspensiva de exigibilidade o pagamento de referida verba sucumbencial ante a gratuidade de justiça 
deferida em prol do demandante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

  

NATAL/RN, 20 de abril de 2021. 

  

JOSÉ CONRADO FILHO 

 Juiz(a) de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 


