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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1058566-60.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG 
SEGUROS BRASIL S/A, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.

ACORDAM, em 20ª 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 Exmos. Desembargadores 
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.

São Paulo, 5 de março de 2018.

ROBERTO MAIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1058566-60.2016.8.26.0002
Apelante: Aig Seguros Brasil S/A 
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Voto nº 16642

APELAÇÃO. Ação regressiva. Demanda proposta por 

seguradora contra companhia aérea. Transporte aéreo. 

Extravio de bagagem. Sentença que reconheceu a 

prescrição da pretensão da seguradora autora em razão do 

prazo de dois anos previsto na Convenção de Montreal. 

Apelo da requerente pleiteando a aplicação do prazo 

quinquenal previsto no artigo 27 do CDC. Sem razão. 

Seguradora que indenizou o passageiro, seu segurado, em 

decorrência do extravio de bagagem. Sub-rogação. 

Reconhecimento. Código de Defesa do Consumidor. 

Inaplicabilidade. Questão sobre extravio de bagagem com 

dano material resolvida no julgamento de recurso 

extraordinário, com repercussão geral, pelo C. STF (RE 

636331). Direito de regresso. Prazo prescricional de dois 

anos previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal. 

Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida na íntegra. 

Apelo desprovido.

VOTO n° 16642

RELATÓRIO:

Trata-se de ação regressiva de indenização proposta 

por AIG Seguros Brasil S. A. em face de TAM  Linhas Aéreas S. A. Alega 

a seguradora autora, em síntese, que se sub-rogou no direito à 

indenização de bagagem extraviada em transporte aéreo realizado pela 

ré. Informa que Fábio Koerich Rios, titular de cartão de crédito Visa, 

adquiriu passagem se utilizando do referido cartão passando a usufruir 

da qualidade de segurado, adquiriu passagens para os serviços 
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prestados pela ré em 25.04.2013, destino Santiago (Chile). Requer seja 

a ré condenada ao pagamento de R$ 1.068,05, limite da importância 

segurada pago em 23.05.2013. Atribuiu à causa referido valor.

Sobreveio sentença a fls. 294/296, cujo relatório se 

adota, julgando “IMPROCEDENTE a ação e extinto o processo na forma 

do artigo 487 inciso II do CPC. Sucumbente, arcará a autora com as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

do valor da causa” (fls. 296).

Apela a seguradora autora (fls. 298/326) pleiteando 

a reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) ausência de 

publicação da decisão exarada no RE 636331-RJ, pois “necessária a 

prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre disposições 

internacionais, uma vez que encontra-se pendente a publicação do 

acórdão referente ao julgamento do RE 636331-RJ no Diário Oficial de 

Justiça” (fls. 306); (B) “que a apelante se sub-rogou em todos os 

privilégios conferidos ao beneficiário do seguro, de rigor o acolhimento 

da pretensão deduzida, ressaltando-se que se aplica ao presente caso as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor” (fls. 310); (C) que o 

prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal previsto no artigo 27 do 

CDC; (D) “que a presente demanda foi ajuizada em 11.11.2016. 

Portanto, indubitavelmente, dentro do prazo quinquenal previsto no 

artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o 

pagamento despendido pela seguradora em favor do beneficiário do 

seguro se deu em 23.05.2013” (fls. 318); e (E) sobre a 

responsabilidade objetiva da ré e seu dever de guarda e vigilância.

Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do 

decidido (fls. 333/361). O recurso foi regularmente processado.

Manifestou-se a empresa ré a fls. 365 informando 
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que não concorda com um possível julgamento virtual do apelo.

FUNDAMENTAÇÃO:

Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o 

preparo foi recolhido (fls. 328/330).

No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna 

magistrada Cláudia Longobardi Campana, merece ser mantida na 

íntegra.

Trata-se de ação regressiva em que a seguradora 

autora, ora apelante, visa o ressarcimento do valor pago ao seu 

segurado, em decorrência do extravio de sua bagagem que estava sob a 

responsabilidade da empresa ré, ora apelada, em razão do contrato de 

transporte aéreo de passageiros.

Incontroverso que a sub-rogação nos direitos do 

segurado ocorreu em 23.05.2013 (fls. 141), ou seja, na data do 

pagamento da indenização securitária, bem como que a presente 

demanda foi proposta no dia 11.11.2016.

À vista disso, o douto juízo monocrático reconheceu 

a prescrição da pretensão da recorrente, tendo em vista a aplicação do 

prazo bienal previsto no artigo 35-1 da Convenção de Montreal. 

Reconheceu também que a pretensão estaria prescrita mesmo aplicando 

o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, in verbis 

(fls. 295):

Acolho a prescrição. O termo inicial da contagem do 

prazo para a ação de regresso por culpa exclusiva 

de terceiro é a data do adimplemento da obrigação, 
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na surge o direito ao ressarcimento. A Convenção 

de Montreal art. 35-1 menciona ser bienal o prazo 

prescricional e mesmo diante a se entender que em 

razão da subrrogação incida o prazo trienal 

destinado às ações de reparação civil, previsto no 

artigo 206, § 3º, V do CC. O pagamento datou de 

23/05/2013 (fls. 141) e a ação foi proposta no dia 

11/11/2016, quando o prazo trienal já havia se 

esgotado.

Pois bem.

A seguradora apelante, quando indenizou seu 

segurado, sub-rogou-se, nos termos do artigo 786 do Código Civil, “nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Anote-se que é da data do pagamento da 

indenização que se inicia o termo para a contagem do prazo 

prescricional, em observância à teoria da actio nata, pois é a partir desta 

data que nasce a sub-rogação dos direitos do segurado à seguradora.

Neste diapasão, deve-se observar o quanto decidido 

pelo C. Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 636331, a 

saber:

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. (RE 636331, Relator  Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 

DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017  sem 

destaque no original).

Consequentemente, deve-se observar o 

entendimento firmado pelo C. STF no sentido de que as Convenções de 

Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor.

Pouco importa que a r. sentença recorrida tenha 

sido prolatada em 19.10.2017 e o v. acórdão do STF publicado somente 

em 13.11.2017, uma vez que este é hoje o entendimento jurisprudencial 
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reinante, sendo aplicado de imediato.

Assim sendo, de rigor a observância do Decreto nº 

5.910, de 27 de setembro de 2006, que promulga a Convenção para a 

Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 

celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, que assim dispõe sobre 

o prazo prescricional e, seu artigo 35-1:

Artigo 35  Prazo Para as Ações

1. O direito à indenização se extinguirá se a ação 

não for iniciada dentro do prazo de dois anos, 

contados a partir da data de chegada ao destino, ou 

do dia em que a aeronave deveria haver chegado, 

ou do da interrupção do transporte.

Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:

PROCESSO - Rejeição da alegação de inépcia da 

inicial - A petição inicial satisfaz os requisitos dos 

arts. 319 e 320, do CPC/2015 (correspondentes aos 

arts. 282 e 283 do CPC/1973). LEGITIMIDADE E 

INTERESSE PROCESSUAL  A seguradora autora 

apelada demonstrou sua legitimidade ativa e 

interesse de agir para a ação regressiva fundada em 

contrato de seguro com a prova do pagamento da 

indenização à segurada, sub-rogando-se nos direitos 

da mesma, sendo, a propósito, desnecessária a 

juntada da apólice para esse fim - Com a prova do 

pagamento da indenização é que a seguradora se 

sub-roga nos direitos do segurado e pode exigir a 

indenização do causado do dano (CC/2002, art. 

349; Súmula 188/STF) - A transportadores ré 
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apelante é parte passiva legítima, visto que é a 

transportadora aérea, à qual foi imputado o 

descumprimento de sua obrigação de entregar a 

bagagem do segurado da autora, no tempo e no 

lugar convencionados, em razão do extravio no 

curso da execução do contrato de transporte 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  Por força 

do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em 

julgados do Eg. STF, sob a sistemática da 

repercussão geral, de rigor, a aplicação das 

Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam 

regras de unificação de transporte aéreo 

internacional e têm prevalência em relação ao 

Código de Defesa de Consumidor, em ações 

objetivando indenização por danos materiais e/ou 

morais em transporte aéreo internacional, dentre as 

quais se enquadra a presente ação regressiva 

promovida por seguradora, sub-rogada nos direitos 

de segurado, passageiro dono de bagagem 

extraviada, em transporte aéreo internacional, 

contra a transportadora. PRESCRIÇÃO  A 

seguradora sub-roga-se plenamente nos direitos e 

ações que competirem ao segurado contra o autor 

do dano (art. 786, do CC), o que abarca o prazo 

prescricional da relação originária  Por aplicação do 

princípio actio nata e do art. 189, do CC, o termo 

inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de 

ação de indenização ocorre no momento em que 

titular do direito subjetivo violado obtém plena 

ciência da violação e de toda a sua extensão e sua 

pretensão passa a ser, efetivamente, exercitável - 

Prazo prescricional aplicável à presente ação 
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regressiva, ajuizada por seguradora 

objetivando o ressarcimento de indenização 

paga a segurado por extravio de bagagem em 

transporte aéreo de passageiro, por danos 

constatados em 01.01.2013, é o de dois anos, 

previsto no art. 35, da Convenção de Montreal, 

em vigor por força do DF 5.910/2012  Reforma 

da r. sentença, para julgar extinto o processo, com 

resolução do mérito, com base no art. 487, II, do 

CPC, pelo reconhecimento da prescrição da ação. 

Recurso provido.  (TJSP; Apelação nº 

1089328-56.2016.8.26.0100; Relator Des. Rebello 

Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 

12/12/2017  sem destaque no original).

Diante do quadro que se descortina, tendo em vista 

a aplicação do prazo prescricional de dois anos previsto no artigo 35-1 

da Convenção de Montreal, era mesmo de rigor o reconhecimento da 

prescrição da pretensão da seguradora apelante.

À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede 

recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para 

arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer 

qualquer reparo.

Deixa-se de fixar honorários recursais, nos termos 

do artigo 85, §11, do CPC, uma vez que estes já foram fixados em grau 

máximo pelo juízo singular (“Sucumbente, arcará a autora com as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 
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do valor da causa”  fls. 296).

Por derradeiro, buscando dar efetividade aos 

princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo, e, na 

tentativa de evitar uma já costumeira oposição indiscriminada de 

embargos declaratórios, têm-se por prequestionados neste grau de 

jurisdição todos os dispositivos constitucionais e legais citados na 

apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los um a 

um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, voto pelo não provimento do 

recurso.

     ROBERTO MAIA
            Relator
  (assinado eletronicamente)
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