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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1084030-83.2016.8.26.0100, 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 14ª 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 Desembargadores THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 2 de abril de 2018.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº   :   46118t.
APEL.Nº      :   1084030-83.2016.8.26.0100
COMARCA:   SÃO PAULO (38ª VC)
APTE.          :   TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP
APDO.          :   AIG SEGUROS BRASIL S/A

TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE 
VARSÓVIA. RE 636331 E ARE 766618. PRESCRIÇÃO. 
DIREITO DE REGRESSO.
1.  Em se tratando de voo internacional, a indenização por dano 
material devida em razão de extravio de bagagem segue as 
orientações das Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme 
preconizado em decisão com repercussão geral proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal.
2. Diante das regras previstas nessas convenções, o prazo 
prescricional é bienal. Ocorre que essas convenções observaram 
que elas não afetariam o direito de regresso, que seguem as 
normas internas (art. 37).
3. A partir do ressarcimento ao beneficiário, nasce para a 
seguradora o direito de regresso. O prazo prescricional no caso, 
em que o Código de Defesa do Consumidor é afastado por 
convenção internacional, segue o disposto no art. 206, V, do 
Código Civil. Prescrição inocorrente.
4. A verdade formal colhida informou existência do extravio da 
bagagem e do ressarcimento à segurada. Autorizou, com isso, o 
direito de regresso. 
5. A segurada fica sub-rogada nos direitos da passageira, ao 
indenizá-la pelos defeitos na prestação dos serviços da 
transportadora.
6. Honorários podem superar o valor da condenação, quando, por 
exemplo, o valor desta for diminuto, nos termos do art. 85, § 8º, do 
CPC.
7. Recurso não provido.*

A r. sentença de fls. 238/139, cujo relatório ora se adota, julgou 

procedente ação regressiva ajuizada por Aig Seguros Brasil S/A contra Transportes 

Aéreos Portugueses S/A  TAP, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

1.082,24 , corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da 

citação. Honorários foram fixados em R$ 2.000,00.

Inconformada, apela a vencida, sustentando prescrição da ação; 

aplicação da Convenção de Montreal; impossibilidade de sub-rogação; ausência de 

provas de que o extravio da bagagem ocorreu sob vigência do contrato de 

transporte; haver excesso nos honorários, que ultrapassam o valor da condenação. 
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Pugna, enfim, pela reforma da sentença para improcedência do feito.

Recurso bem processado e respondido.

É o relatório.

A seguradora, ora apelada, firmou contrato de seguro coletivo 

junto à empresa Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., para cobertura para atrasos 

e extravios de bagagens derivados do cumprimento de contratos de transporte.

Em razão desse contrato, o beneficiário titular de cartão de 

crédito da Visa que tivesse sua bagagem extraviada ou perdida poderia ressarcir-se 

junto à autora.

E, no caso, a titular do cartão de crédito Fernanda Gonçalves 

Sales teve sua bagagem extraviada durante o transporte que realizou (de Salvador a 

Valência, na Espanha, com conexão em Lisboa, Portugal). Tratou-se de voo 

internacional ocorrido em 19/7/2014. A bagagem não foi perdida, mas a passageira 

precisou efetuar despesas para fazer frente à falta de seus pertences pessoais, que 

demoraram três dias para serem entregues (fls. 138). Essas despesas foram orçadas 

em R$ 1.082,24, valor esse indenizado pela seguradora.

A bagagem foi entregue em 23.7.2014. O seguro foi pago em 8 

de outubro de 2014 (fls. 146).  A ação foi proposta em 8.8.2016.

PRESCRIÇÃO

Em se tratando de extravio de bagagem ocorrido em voo 

internacional, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu plenário, em decisão 

proferida em recurso com repercussão geral, entendeu aplicáveis as regras 

preconizadas nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, afastando incidência do 

Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o prazo prescricional, do 

consumidor em relação à empresa aérea, seria de dois anos (art. 35 da Convenção de 

Montreal), e indenização por dano material, tarifada. 

Veja-se ementa dos dois recursos relativos a essa questão (RE 

636.331-RJ e ARE 766.618-SP):

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de 
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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 que se dá provimento. (STF, Plenário, RE 

636.331-RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.5.2017).

O Recurso Extraordinário com agravo (ARE 766.618),  seguiu 

mesma orientação:

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 
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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. (STF-Plenário, ARE 

766.618, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.5.2017)

Ao indenizar os beneficiários, a seguradora sub-rogou-se em 

seus direitos.

Esse direito de regresso nasceria da data do pagamento 

realizado ao segurado.

Conforme art. 37 da Convenção de Montreal: 

“Nenhuma das disposições da presente Convenção afeta a existência ou não do direito de 

regresso da pessoa responsável pelo dano, contra qualquer outra pessoa.”

Não tendo a convenção se manifestado sobre o direito de 

regresso, as regras aplicáveis são aquelas preconizadas no ordenamento jurídico 

interno.

Não se aplica o disposto no § 1º, II, do art. 206, do Código 

Civil, porque essa regra diz respeito à pretensão do segurado contra o segurador, ou 

desde contra aquele. E, no caso, tais pessoas não litigam entre si.

A súmula 151 do STF informa que “prescreve em um ano a 

ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga 

transportada por navio.”

Não se tratando de carga transportada em navio, mas de 

extravio de bagagem em transporte aéreo, de modo que não se aplica a súmula 

supracitada neste caso concreto. 

Assim, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, relativa à 

pretensão de reparação civil. O prazo trienal teria início da data do pagamento da 
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indenização, pela seguradora, ao beneficiário.

Esta Câmara tem preconizado aplicação do prazo trienal em 

casos como este:

RESPONSABILIDADE CIVIL  Seguro viagem  Indenização 

pelo extravio de mercadoria paga pela seguradora  Ação de regresso 

 Prescrição trienal  Aplicação do art. 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil 

 Termo inicial  Prazo prescricional passa a fluir do dia em que a seguradora 

efetuou o pagamento do prêmio decorrente do contrato de seguro  Precedentes 

 Prescrição operada  Recurso provido para julgar extinto o processo, com 

fundamento no art. 487, inciso IV, do NCPC, invertido o ônus da 

sucumbência.(TJSP-14ª Câmara de Direito Privado, ap. 

1009647-37.2006.8.26.0003, rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni, j. 30.8.2017)

Responsabilidade civil  Transporte aéreo  Prescrição   

Inocorrência  Aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ou do art. 

206, § 3º, inc. V, do Código Civil, caso se entenda inaplicável, na hipótese aqui 

versada, o CDC  Extravio de bagagem transportada  Indenização  

Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos 

segurados  Responsabilidade objetiva da contratada  Alegações da ré que são 

insuficientes para afastá-la - Dano material comprovado, sendo inferior ao limite de 

1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal  

Procedência da ação que deve ser mantida - Recurso da ré improvido. .(TJSP-14ª 

Câmara de Direito Privado, ap. 1084074-05.2016.8.26.0100, rel. Des. Thiago de 

Siqueira, j. 19.10.2017)

No mesmo sentido: ap. 1014128-43.2016.8.26.0003, rel. Des. 

Maurício Pessoa, j. 21.8.2017.
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Como Fernanda Gonçalves Sales foi indenizada em agosto de 

2014, o direito de regresso nasceu daquela data. E, tendo a ação sido proposta em 

2016, não cabe reconhecer a prescrição.

Os documentos juntados aos autos permitem verificar 

existência do extravio durante o transporte realizado pela ré. A verdade formal 

colhida, então, autorizou conclusão do dever de regresso.

A sub-rogação dá-se exatamente porque a ré tinha dever de 

reparar o dano sofrido por sua passageira. Como foi a seguradora quem efetuou esse 

ressarcimento, sub-rogou-se nos direitos daquela.

Com relação a honorários, nada impede que supere o valor da 

condenação. Afinal, os percentuais de 10 a 20% preconizados no art. 85, § 2º, do 

CPC, não podem ser aplicados em se cuidando de valor condenatório diminuto, já 

que acarretaria fixação de honorários irrisórios e que não remunerariam o 

profissional de forma condigna. Em situações como a presente, aplica-se o disposto 

no art. 85, § 8º, do CPC, que permite ao juiz arbitrar honorários por apreciação 

equitativa.

Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do 

trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal 

como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da 

demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.

As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos 

fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

MELO COLOMBI
Relator
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