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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1079156-55.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLM - 
COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO, é apelado AIG SEGUROS 
BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª 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 JONIZE 
SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.

São Paulo, 28 de março de 2018.

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16274

Apelante(s): KLM - Companhia Real Holandesa de Aviação

Apelado(s): Aig Seguros Brasil S/A

Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/13ª Vara Cível

Juiz(a): Tonia Yuka Kôroku

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REGRESSO. 
Ajuizamento pela Seguradora. Danos causados por extravio de 
bagagem em voo internacional. Seguro coletivo de proteção a 
bagagens, celebrado com administradora de cartão de crédito. 
Sentença de procedência. Irresignação da transportadora aérea 
ré. Não cabimento. Responsabilidade das transportadoras 
aéreas de passageiros analisada pelo E. STF no RE 636.331/RJ 
e ARE 766.618/SP. “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”. 
Prazo prescricional bienal não decorrido. Inaplicável o prazo 
prescricional anual previsto no artigo 206, §1º, II, do CC, pois 
não se trata de demanda ajuizada pelo segurado contra o 
segurador. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do 
segurado em virtude de ter arcado com a indenização. Art.786 
do Código Civil. Documentos dos autos indicam o dano em 
decorrência do extravio da bagagem, a comunicação do 
passageiro à requerida e o pagamento da indenização pela 
seguradora. “Quantum” indenizatório abaixo do limite 
estabelecido pelas convenções em tela. Recibo de pagamento 
feito ao passageiro apresentado com as razões de apelação que 
não pode ser considerado, uma vez que não foi demonstrada a 
impossibilidade de sua juntada no momento oportuno. Art.435, 
NCPC. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor 
da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso 
não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

contra a r. sentença que julgou procedente ação regressiva de 
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ressarcimento de danos, para o fim de “condenar a ré ao pagamento do 

valor de R$ 1.128,72 (mil cento e vinte e oito reais e setenta e dois 

centavos), corrigido desde o pagamento feito pela autora (16 de abril de 

2015 fls. 131) com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”, 

condenando a parte ré, ainda, ao pagamento de custas processuais e de 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

A parte ré sustenta, em síntese, que: 1) não 

há interesse de agir, uma vez que já indenizou o passageiro pelos danos 

materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem; 2) revela-se 

impossível a sub-rogação ante a indenização já paga ao passageiro, no 

valor correspondente a 1000 Direitos Especiais de Saque, nos termos do 

art. 22, da Convenção de Varsóvia; 3) os danos eventualmente suportados 

pelo segurado não foram comprovados, bem como o pagamento de 

indenização pela parte autora; 4) o valor da indenização dever ser 

reduzido. Houve resposta.

As partes não ofereceram oposição ao 

julgamento virtual (fls. 375).

É o relatório.

Ressalte-se que o recurso em exame foi 

interposto quando já vigente o novo Código de Processo Civil. 

A hipótese dos autos versa sobre ação de 

regresso ajuizada por seguradora em razão de contrato de seguro coletivo 

celebrado com empresa administradora de cartão de crédito, o qual tem por 

objeto cobertura para atrasos e extravio de bagagens em decorrência de 

serviço de transporte internacional por companhia aérea.
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O consumidor, beneficiário do cartão de 

crédito especificado no contrato em referência, pode optar por ser 

ressarcido diretamente pela seguradora.

O tema da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros em viagens internacionais foi 

recentemente analisado pelo E. Supremo Tribunal Federal, tendo sido 

decido que as Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o 

disposto no Código de Defesa do Consumidor, tudo conforme disposto no 

artigo 178 da Constituição Federal.

Mostra-se de rigor a transcrição das ementas 

dos V. Acórdãos proferidos pelo Pretório Excelso nos julgamentos em 

questão:

RE 636331 / RJ - RIO DE JANEIRO 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES
Julgamento:  25/05/2017           
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno
Publicação: DJe-257  DIVULG 10-11-2017  PUBLIC 
13-11-2017
Ementa: 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 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 
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que se dá provimento.

ARE 766618 / SP - 
Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO
Julgamento:  25/05/2017           
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno
Publicação: DJe-257  DIVULG 10-11-2017  PUBLIC 
13-11-2017
Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo 
internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. 
Prazo prescricional previsto em convenção internacional. 
Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos 
humanos, os tratados e convenções internacionais 
ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao 
de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias 
entre normas domésticas e convencionais resolvem-se 
pelos tradicionais critérios da cronologia e da 
especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do 
transporte internacional, o art. 178 da Constituição 
estabelece regra especial de solução de antinomias, no 
sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação 
doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa 
conclusão também se aplica quando o conflito envolve o 
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em 
sede de repercussão geral: “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”. 4. 
Recurso extraordinário provido.

Nos termos do artigo 35 da Convenção de 

Varsóvia, o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória é 

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”.

A hipótese, ademais, não versa sobre 

“pretensão do segurado contra o segurador”, motivo pelo qual não incide 

'in casu' o prazo prescricional anual previsto no artigo 206, §1º, II, do 

Código Civil. 
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Também se mostra relevante para o caso em 

tela o disposto no artigo 22 da Convenção em referência, o qual estabelece 

“Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da 

Carga”, isto é, a estipulação de limite de valor a ser indenizado em razão 

de responsabilidade “em caso de destruição, perda, avaria ou atraso” da 

bagagem.

O próprio item 2 do referido artigo ressalva 

a situação em que “o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-

lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega 

desta no lugar do destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for 

cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma 

que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é 

superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.

A Convenção de Varsóvia e Montreal não 

disciplina especificamente o direito de regresso da seguradora, motivo pelo 

qual, em tais casos, deve ser aplicada a legislação do ordenamento jurídico 

interno.

Assim, nos termos do artigo 786 do Código 

Civil, cabe à seguradora exercer o direito de regresso, uma vez que “paga 

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, 

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

Na hipótese dos autos, o documento de 

fls.125 demonstra a notificação do consumidor/segurado à empresa ré 

informando o extravio da bagagem, devidamente protocolado junto à 

requerida.

Na medida em que a parte ré não apresentou 

nenhum documento contrário à prova apresentada, não se desincumbiu de 
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seu ônus probatório.

O documento em comento mostra-se 

suficiente para comprovar a existência do dano sofrido pelo segurado, 

máxime por não ter havido prova documental, em sentido contrário, 

juntado pela ré em sua defesa.

A parte autora também demonstrou a 

solicitação realizada pelo segurado (fls.126).

A peça inicial foi instruída, ainda, com 

“recibo com força de instrumento de quitação” (fls.131), devidamente 

preenchido pelo segurado, por meio do qual deu “a mais ampla, rasa e 

geral e irrevogável quitação à AIG SEGUROS BRASIL S.A. ou a quem 

interessar, referente à indenização supramencionada, para nada mais 

reclamar com relação ao sinistro em questão, seja a que título for, no 

presente ou no futuro, em sede administrativa ou judicial.”

Referido documento foi emitido em 

16/04/2015, tendo o pagamento sido realizado em 24/04/2015, no valor de 

R$1.128,72 (fls.131/132). A quantia em tela mostra-se compatível com 

aquisição de produtos de uso pessoal, além de estar abaixo do somatório 

dos cupons fiscais de fls. 127/130 e corresponder ao valor máximo de 

indenização prevista na apólice do seguro.

Assim, restando demonstrada a realização do 

pagamento da indenização ao passageiro, a seguradora apelante se sub-

rogou nos direitos do beneficiário.

Os valores referentes aos danos materiais, 

devem obedecer ao teto previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal, 

isto é, o limite de 1.000 Direitos Especiais de Saques.
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A parte ré não ofereceu impugnação 

específica que pudesse afastar a força probante dos documentos que 

instruíram a peça inicial, motivo pelo qual era mesmo de ser configurada a 

sua responsabilidade.

Cumpre ressaltar, como bem apontado na r. 

sentença, que embora a ré alegue que já realizou pagamento extrajudicial 

que foi suficiente para satisfazer a pretensão do segurado, não junta 

provas de que efetivamente pagou algo. 

Nesse contexto, o documento juntado com 

as razões de apelação não pode ser considerado para efeito de prova, posto 

que a parte ré não o apresentou oportunamente, e nem comprovou a 

indisponibilidade do referido documento à época da instrução probatória, 

conforme exige o art. 435 do CPC, em seu parágrafo único, que assim 

dispõe:
Art. 435.  É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos 
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de 
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos 
que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único.  Admite-se também a juntada posterior de 
documentos formados após a petição inicial ou a 
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, 
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte 
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 
juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer 
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Na medida em que o documento foi 

produzido e que ele se tornara conhecido, acessível e disponível, antes da 

prolação da sentença, era dever da parte ré tê-lo acostado aos autos durante 

a instrução probatória, não podendo, agora, após a r. sentença, ser 

considerado para efeito de prova.
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Destarte, tendo em vista a responsabilidade 

civil da parte ré, era mesmo de ser condenada a ressarcir a seguradora em 

razão do direito de regresso decorrente da sub-rogação nos direitos do 

segurado, observando-se que o valor ressarcido observou o limite 

estabelecido na Convenção de Varsóvia e Montreal.

Nesse sentido, o posicionamento desta E. 

Corte:

1008797-46.2017.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Miguel Petroni Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: Ação regressiva de ressarcimento de danos 
julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Serviço de 
transporte aéreo - Seguro coletivo de proteção a 
bagagens, firmado com administradora de cartão de 
crédito - Extravio por 24 horas - Irrelevância - Tempo 
exíguo que não torna prescindível a compra de bens de 
uso pessoal - Documentos que acompanharam a inicial 
suficientes para demonstrar os gastas do beneficiário - 
Ausência de tradução das notas - Irrelevância - 
Ressarcimento devido - Recurso improvido.

1007723-25.2015.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Silveira Paulilo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 21ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2017
Data de publicação: 30/11/2017
Data de registro: 30/11/2017
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. 
SEGURO POR EXTRAVIO DE BAGAGEM EM 
TRANSPORTE AÉREO. Extravio da bagagem. Prova 
do pagamento da indenização ao terceiro beneficiário 
(passageiro/consumidor). Sub-rogação nos direitos do 
segurado que decorre de lei. Prevalência da Convenção 
de Montreal. Correção monetária. Incidência a partir do 
desembolso. Juros de mora. Incidência a partir da 
citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso 
parcialmente provido.
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Tendo em vista que o apelo em tela 

demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau 

de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba 

honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se 

a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o posicionamento do E. 

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA 
IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS 
PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO 
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da 
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas 
quando o recorrente deixa de indicar os fatos 
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão, 
que tenham merecido aplicação indevida de critérios 
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à 
justa remuneração do patrono pelo trabalho 
adicional na fase recursal e inibir recursos 
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do 
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de 
honorários recursais é medida que se impõe. 
5. Agravo interno conhecido e desprovido. 
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3ª Turma, rel. Min. 
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).

Consideram-se prequestionadas e reputadas 

não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e 

fundamentadamente decididas.
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Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

WALTER BARONE
          Desembargador Relator
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