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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1022382-73.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS 
S/A.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA 
PESSOA E DANIELA MENEGATTI MILANO.

São Paulo, 5 de março de 2018. 

Ricardo Pessoa de Mello Belli
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Apelação nº: 1022382-73.2014.8.26.0003 (processo digital)

Comarca: CAPITAL - 2ª Vara Cível do Fórum Regional do Jabaquara

Apelante: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

Apelada: TAM  LINHAS AÉREAS S/A

MM. Juíza de primeiro grau: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura 

Voto nº 29.529

Apelação. Ação regressiva. Transporte aéreo. Seguradora sub-
rogada nos direitos da segurada, a quem se pagou indenização 
securitária por extravio de bagagem. Prescrição pronunciada pela 
sentença, com fundamento no art. 206, §3º, V, do CC. Irresignação 
procedente. Hipótese dos autos versando sobre responsabilidade 
civil contratual. Aplicável o prazo prescricional geral das ações 
pessoais, de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. Prazo trienal do 
art. 206, §3º, V, do CC reservado às ações de reparação de dano 
fundadas em responsabilidade extracontratual. Jurisprudência do 
STJ firme nesse sentido. Quando assim não fosse, teria incidência o 
prazo quinquenal do art. 27 do CDC, porquanto, com o pagamento, 
a seguradora demandante se sub-rogou em todos os direitos e 
garantias de que dispunha a consumidora segurada, nos expressos 
termos do art. 349 do CC. Prazos não transcorridos. Sentença que se 
afasta, para que se verifique o exame do tema de fundo 
propriamente dito.

Dispositivo: Deram provimento à apelação.

1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de 

danos proposta por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS em face de 

TAM  LINHAS AÉREAS S/A.
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Afirma a autora que firmou contrato de seguro com 

a agência de turismo Mondial Serviços Ltda., por meio da apólice nº 6.058.132, 

mediante o qual a ré se responsabilizou, até o limite da importância segurada, a 

cobrir os danos materiais de bagagens em contratos de transporte daqueles que 

comprassem o “certificado de assistência de viagem mondial travel top”. A 

adquirente do certificado, Sara Elizabete da Silva Zelindro, beneficiária do 

seguro em questão, firmou contrato de transporte com a ré, de Bruxelas (BEL) a 

Curitiba (BRA), com escala em Lisboa (PRT) e São Paulo (BRA). Em 4.1.10, 

quando a beneficiária do seguro chegou em seu destino final, constatou que sua 

bagagem fora extraviada. Ela não foi encontrada posteriormente. O sinistro foi 

comunicado e apurado o prejuízo de R$ 8.230,00, mas a companhia aérea ré 

apenas indenizou a proprietária da bagagem na quantia de R$ 861,00. A autora 

acabou se responsabilizando pela quantia de R$ 2.300,00, em decorrência do 

contrato de seguro, e realizou, em 2.7.10, o pagamento da indigitada quantia. 

Donde a demanda, por meio da qual pretende a autora a condenação da ré ao 

ressarcimento da quantia por ela desembolsada, em regresso. 

A r. sentença proclamou a prescrição da pretensão, 

uma vez que transcorrido o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, entre a data 

do pagamento da indenização à segurada (2.7.10) e do ajuizamento da ação 

(19.12.14) (fls. 251/255).
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Apela a vencida, argumentando, em síntese, que (a) 

“a prescrição no caso é quinquenal, de acordo com o disposto no artigo 27, do 

Código de Defesa do Consumidor”; e (b) havia relação de consumo entre a 

segurada e a apelada, de modo que a apelante, subrogando-se no direito da 

segurada, faz jus à aplicação do CDC (fls. 259/283).

2. Recurso tempestivo (fls. 258/259), preparado (fls. 

284/285) e respondido (fls. 288/301).

3. O recurso foi inicialmente distribuído à Egrégia 29ª 

Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sobrevindo o v. Acórdão de fls. 

306/310, que declinou da competência recursal, em razão da matéria tratada na 

demanda.

Redistribuída a apelação a esta 19ª Câmara, vieram-

me conclusos os autos.

É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença 

quanto ao mais.
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4. Pedindo vênia à digna sentenciante, a pretensão 

manifestada na demanda em exame não se amolda ao prazo prescricional do 

art. 206, §3º, V, do CC.

Isso porque a ação proposta pela apelante, 

seguradora sub-rogada nos direitos da contratante do transporte, se funda na 

responsabilidade contratual da transportadora apelada.

Em assim sendo, a hipótese se submete ao prazo 

geral de prescrição das ações pessoais, de dez anos, nos termos do art. 205 do 

CC.

A jurisprudência é tranquila sobre o tema, como se 

vê, entre tantos outros, dos precedentes das ementas a seguir reproduzidas 

(são meus os destaques):

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. 

FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A 

DECISÃO AGRAVADA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 

CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.  3. RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO 

CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1022382-73.2014.8.26.0003 6

REGIMENTAL IMPROVIDO. 

 1. O agravante não apresentou argumentos novos 

capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram 

a decisão agravada, razão que enseja a negativa de 

provimento ao agravo regimental.

 2. Não há que se falar em violação do art. 535 do 

CPC, no caso em que as questões postas foram 

devidamente analisadas e a decisão está 

fundamentada.

 3. É firme a jurisprudência desta Corte de que o 

prazo prescricional relativo à reparação civil por 

danos decorrentes de descumprimento de obrigação 

contratual é decenal, nos termos do art. 205 do 

Código Civil. Incide, ao caso, o óbice da Súmula 83 do 

STJ.

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STJ, AgRg no REsp 1485344/SP, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, 3ª T., j. 5.2.15).

 “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO 

ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. 

INAPLICABILIDADE.

1. Não caracteriza omissão, contradição ou 

obscuridade quando o Tribunal apenas adota outro 

fundamento que não aquele defendido pela parte.
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 2. O artigo 206, § 3º, V, do Código Civil cuida do 

prazo prescricional relativo à indenização por 

responsabilidade civil extracontratual, disciplinada 

pelos artigos 186,187 e 927 do mencionado Diploma.

 3. A Corte local apurou que a presente execução 

versa sobre montante relativo a não cumprimento 

de obrigação contratual, por isso que não é aplicável 

o prazo de prescrição previsto no artigo 206, § 3º, V, 

do Código Civil.

 4. Recurso especial não provido.”(STJ, REsp 

1222423/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., j. 

15.9.11).

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INÉPCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA 

OU DECENAL.

 - O agravo de instrumento, interposto contra decisão 

denegatória de processamento de recurso especial, 

que não impugna, especificamente, os fundamentos 

por ela utilizados não deve ser conhecido.

 - Cuidando de repetição de indébito decorrente de 

obrigações contratuais - contrato bancário -, a ação é 

de natureza pessoal. Portanto, incide a prescrição 

vintenária do art. 177 do CC/16 ou decenal do art. 

205 do  CC/02.

 - Agravo não conhecido.” (STJ, AgRg no AREsp 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1022382-73.2014.8.26.0003 8

3.755/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª T., j. 

1º.9.11).

 “CIVIL. PRETENSÃO À SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. 

PRESCRIÇÃO. Havendo pluralidade de pedidos, o 

prazo de prescrição deve ser definido à luz da 

pretensão mais favorecida pelo tempo. A pretensão 

ao cumprimento de obrigação contratual está sujeita 

à regra geral do art. 205 do Código Civil, que fixa o 

prazo de prescrição em dez anos. Recurso especial 

não conhecido.” (STJ, REsp 976.968/RS, Rel. Min. ARI 

PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, j. 10.10.07).

5. Quando assim não fosse, não haveria como deixar 

de acolher o argumento da seguradora apelante, no sentido de que, tendo ela 

realizado o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se em “todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo” credor (CC, art. 349).

Confira-se:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO. 

LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA. SUB-

ROGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INDENIZAÇÃO 
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AMPLA. 1. A seguradora, ao ressarcir a sua segurada 

pelos prejuízos decorrentes de extravio de 

mercadoria, sub-roga-se nos direitos dessa, podendo 

ajuizar ação contra a empresa responsável pelo 

transporte aéreo. Precedentes. 2. A sub-rogação não 

restringe os direitos sub-rogados (art. 988 do 

CC/1916), de modo que o prazo prescricional a ser 

aplicado deve ser o mesmo previsto para a segurada. 

3. Incabível a limitação da indenização prevista na 

Convenção de Varsóvia. Precedentes. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ, 

AgRg no RESp 773250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, 4ª T., j. 19.8.10). 

Assim, se é que aplicável ao caso o Código de Defesa 

do Consumidor, o prazo prescricional seria o do art. 27 daquele estatuto, 

igualmente não transcorrido, haja vista que o pagamento da indenização 

securitária se deu em 2.7.10 (fl. 96) e a propositura da ação, em 19.12.14.  

 

 6. Donde se impor a reforma da sentença, para que 

se verifique o exame da questão de fundo propriamente dita. 

 Posto isso, meu voto dá provimento à apelação. 

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
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