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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1071663-27.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado AIG SEGUROS 
BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª 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 MAIA DA ROCHA 
(Presidente), ADEMIR BENEDITO E SILVEIRA PAULILO.

São Paulo, 26 de março de 2018.

Maia da Rocha
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº:      31682

APEL.Nº:       1071663-27.2016.8.26.0100

FORO:            FORO CENTRAL CÍVEL

APTE.  :          TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP

APDO.  :         AIG SEGUROS BRASIL S/A

 

*RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação regressiva  Ressarcimento de 

danos - Transporte aéreo - Extravio de bagagem  Seguradora pretende 

ser ressarcida pela empresa aérea pelo valor pago ao segurado na via 

administrativa  Hipótese em que o segurado também ajuizou ação contra 

a ré/apelante, celebrando acordo, com o consequente cumprimento  

Falta de interesse processual da seguradora  Sentença reformada  

Recurso provido*  

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de fls. 249/252, cujo relatório se adota, que julgou procedente o 

pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.809,28, acrescido 

de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a companhia aérea ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 

2.000,00.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, 

estes foram rejeitados à fl. 267. 

Apela a ré e aduz preliminarmente a ocorrência da coisa 

julgada, por ter o segurado ingressado com ação própria em face da autora 

pelos mesmos fatos aduzidos na exordial (Vara do JEC da Comarca de 

Lajeado, processo nº 0008766-10.2015.8.21.0017), a qual resultou em 

acordo; afirma que a demanda se encontra prescrita. No mérito, sustenta a 

impossibilidade de sub-rogação; defende a inaplicabilidade do CDC e 

consequente submissão às regras específicas da convenção de Montreal e ao 
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Código Civil; aponta que a apelada não detém direito à inversão do ônus da 

prova, sendo seu dever trazer aos autos provas consistentes de que os itens 

supostamente extraviados estavam sob a tutela da companhia aérea; 

assevera que não há nada que comprove que o extravio em questão ocorreu 

na vigência do contrato existente entre o segurado e a recorrida, além de não 

haver qualquer demonstração dos danos, bem como reitera que já indenizou o 

segurado em ação própria movida por este; observa que houve julgamento 

“ultra petita” quanto aos honorários sucumbenciais, posto que ultrapassou o 

limite previsto no art. 85, § 2º, do CPC.      

Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.

É o relatório.

Cuida-se de ação regressiva por ressarcimento de danos 

decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo, na qual a autora 

pretendeu que fosse a ré condenada a restituir-lhe os valores dispendidos pelo 

pagamento da indenização securitária ao passageiro segurado Felipe Leandro 

Schuck.

O juízo de origem entendeu pela procedência do pedido, 

vez que demonstrada a relação entre o Sr. Leandro e a seguradora, ocorrendo 

a sub-rogação dos direitos daquele por esta, bem como a falha na prestação 

de serviços por parte da companhia aérea.  

Dentre as preliminares arguidas, sustentou a apelante a 

configuração da coisa julgada, vez que o segurado ingressou com ação própria 

em face da autora pelos mesmos fatos aduzidos na exordial (Vara do JEC da 

Comarca de Lajeado, processo nº 0008766-10.2015.8.21.0017), a qual 

resultou em acordo, consoante se verifica às fls. 173/192 e 244/245.

Pois bem, a circunstância de o passageiro ter movido ação 

de indenização em face da ré e obtido R$ 3.000,00 (fls. 191/192) obsta a 

pretensão deduzida na inicial. 

O Estado-juiz se pronunciou sobre a extensão dos 

prejuízos experimentados pelo passageiro, por virtude do extravio de 

bagagens no transporte realizado pela ré, e homologou o acordo 
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correspondente. Numa tal conjuntura, ao sub-rogado nas ações e direitos do 

consumidor (que já percebeu a indenização fixada pelo Estado-juiz) nada resta 

a pleitear em face do autor dos danos. 

Importa enfatizar que o passageiro não acionou a 

companhia transportadora apenas para haver a diferença entre o prejuízo 

efetivamente experimentado e a indenização paga pela seguradora nos limites 

da apólice. Ao contrário, pleiteou a respectiva indenização por danos 

materiais, além de danos morais, certo ainda que da petição inicial, copiada as 

fls. 175/190, infere-se que o passageiro pleiteou indenização por todos os 

itens nos quais a autora apoia a sua pretensão. 

Do narrado, percebe-se que a apelada carece de interesse 

processual, pois o segurado já exerceu seu direito de ação contra o causador 

do dano. Por conseguinte, a recorrida não dispõe mais do direito de ação que 

a sub-rogação lhe conferiria pela via regressiva (art. 786 do CC).

Frise-se que entendimento contrário culminaria em “bis in 

idem”.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL  Seguro viagem  

Indenização pelo extravio de mercadoria paga pela 

seguradora  Ação de regresso ajuizada pela seguradora 

contra a companhia de transporte aéreo  Hipótese em 

que o segurado também ajuizou ação contra a 

transportadora, obtendo vitória judicial e lá tendo a 

indenização sido paga antes mesmo da propositura desta 

ação  Descabimento da condenação da transportadora 

também nesta ação regressiva, sob pena de condenação 

em duplicidade - Carência da ação mantida  Precedentes 

desta Corte, inclusive desta Câmara - Recurso improvido.  

(TJSP;  Apelação 1079170-39.2016.8.26.0100; Relator 

(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Central Cível - 22ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 27/10/2017; Data de Registro: 
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27/10/2017)

Ação regressiva de ressarcimento de danos  Transporte 

aéreo de passageiros  Extravio de bagagem  

Seguradora contra o causador do dano  Reparação Civil  

Sub-rogação  Hipótese em que o segurado também 

ajuizou ação contra o causador dano (ré), obtendo 

pronunciamento judicial favorável em primeiro grau, 

pendente de julgamento em grau recursal  Hipótese em 

que deve ser afastada a condenação da ré na presente 

ação regressiva, sob pena de condenação em duplicidade 

(CC, arts. 349 e 786)  Sentença de procedência  

Reforma  Extinção do processo sem julgamento de 

mérito  Litigância de má-fé da autora inocorrente  

Recurso provido. 

(TJSP;  Apelação 1009691-56.2016.8.26.0003; Relator 

(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 14ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de 

Registro: 29/09/2017)

Por fim, nada obsta que a seguradora se volte contra o seu 

segurado a fim de exigir a repetição do pagamento que efetivou.

Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a reforma da 

r. sentença para extinguir o processo sem o julgamento do mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do CPC, e em consequência condena-se a autora ao 

pagamento as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 

em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

Isto posto, dá-se provimento ao recurso.

MAIA DA ROCHA

        Relator
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