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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1106678-28.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB DO 
BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO 
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 28 de maio de 2015.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº    :   41299e
APEL.Nº     :   1106678-28.2014.8.26.0100
COMARCA:   SÃO PAULO
APTE.          :   CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 
APDO.         :   DEUTSCHE LUFTHANSA AG

*CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 
MERCADORIA. EXTRAVIO. SEGURO. REGRESSO.
1. Havendo falha na prestação de serviços, a indenização se faz 
pelo direito comum, o que afasta pretensão de indenização 
tarifada. Incide à espécie o direito civil, ensejando a integral 
recomposição do patrimônio lesado (artigo 927, do CC).
2. Se a transportadora pagou valores insuficientes à reparação dos 
prejuízos, arcando a seguradora com a diferença, tem esta o direito 
de ser ressarcida pelo que desembolsou, independente da 
inexistência declaração “ad valorem”.
3. Afinal, o autor comprovou documentalmente o valor dos 
prejuízos, não sendo demonstrado abuso nos preços por ele 
demonstrados.
4. Recurso provido.*

A r. sentença de fls. 291/292, cujo relatório ora se adota, julgou 

parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por Chubb do Brasil Companhia 

de Seguros contra Deutsche Lufthansa AG, para condenar a ré a pagar à autora o 

equivalente a 1.000 direitos especiais de saque (DES) na data da viagem, 

devidamente atualizados.

Inconformada, apela a autora insistindo no ressarcimento 

integral do montante pago à sua segurada, descabendo indenização tarifada. Pugna 

pela reforma do julgado para esse fim.

Recurso bem processado e respondido.

É o relatório.

De acordo com a inicial, o Banco Bankpar S/A teria contratado 

seguro coletivo junto à autora, em benefícios dos clientes do cartão de crédito por 

ele (banco) administrado. 

Pessoa de nome Marzullo Vittorio, beneficiário do seguro 

acima mencionado, contratou os serviços da ré para transportar a si, sua família e 

suas bagagens, entre o trecho com origem em Milão (Itália) e destino a Paris 
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(França), com escala em Frankfurt (Alemanha). Sua mala, porém, se extraviou 

durante esse trajeto. Com base em diligências e relatórios elaborados pela empresa 

Crawford Brasil Reguladora de Sinistros, contratada pela autora, o prejuízo do 

segurado ficou apurado em R$ 10.434,18. A ré, no entanto, pagou ao segurado 

apenas a importância de R$ 3.389,54, arcando a seguradora com a diferença (R$ 

7.044,64), sub-rogando-se em seus direitos.

Não há que se falar em carência de ação. O consumidor 

concedeu quitação à ré do montante por ela quitado. Mas a diferença entre o valor 

dos efetivos prejuízos e o daquela quitação foram pagos pela seguradora/autora, em 

razão do contrato de seguro. 

A transportadora não pode se furtar à responsabilidade que tem 

pelo serviço defeituoso fornecido. A carga se extraviou quando sob sua guarda e 

responsabilidade. A quitação dada pelo segurado com relação a parte do débito não 

elide o direito de ressarcimento da seguradora, que arcou com o restante.

Depois, não se trata de litígio envolvendo danos decorrentes de 

acidente aéreo, mas sim de extravio de mercadorias transportadas. Falha na 

prestação dos serviços, portanto, devendo a reparação do dano ser regulada pelo 

direito comum, o que serve de fundamento para afastar a pretensão de indenização 

tarifada. Incide à espécie o direito civil, ensejando a integral recomposição do 

patrimônio lesado (artigo 927, do CC), independente da declaração “ad valorem”.

Mesmo porque, no caso, o segurado carreou aos autos os 

cupons fiscais que comprovam a aquisição e os valores despendidos com as roupas, 

perfumes, carteiras, sapatos e eletrônicos (iPad e câmera digital), anteriores ao 

extravio. E é evidente que, numa viagem para o exterior, os objetos pessoais levados 

de casa são em menor quantidade e valores do que os trazidos de fora, justamente 

em razão das compras que são programadas para serem feitas durante a viagem. E 

não se demonstrou que tais valores extrapolassem os preços praticados pelo 

mercado.

Sendo assim, prospera a pretensão regressiva, devendo a ré 
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arcar com o pagamento demonstrado pela autora, devidamente atualizada do 

desembolso e acrescida de juros de mora, da citação.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso.

MELO COLOMBI
Relator
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