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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1063030-27.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS 
BRASIL S/A, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

ACORDAM, em 37ª 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 ISRAEL 
GÓES DOS ANJOS (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.

São Paulo, 3 de abril de 2018.

SERGIO GOMES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO 1063030-27.2016.8.26.0100 (DIGITAL)
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S/A
APELADA: VRG LINHAS AÉREAS S/A

VOTO 34436

APELAÇÃOAPELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO SECURITÁRIO 
EM FACE DE EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO 
–INDENIZAÇÃO AO PASSAGEIRO SEGURADO PELO EXTRAVIO 
DE BAGAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA 
SEGURADORA.
1. DIREITO DE REGRESSO  Descabimento na hipótese  
Extravio de bagagem que além de ensejar o pagamento de 
indenização ao segurado, também fundamentou a pretensão de 
indenização movida judicialmente por esse passageiro contra a 
empresa aérea  Demanda na qual o segurado e sua esposa 
sagraram-se vencedores para receber verba indenizatória tanto 
por danos morais quanto materiais.
2. CARÊNCIA DA AÇÃO  Configurada  Hipótese de 
condenação da empresa aérea nesta ação que representaria 
nova indenização pelo mesmo fato  Duplicidade que não pode 
prevalecer  Ressalvada, no entanto, o direito da seguradora 
exigir do passageiro a repetição do valor pago a título 
indenizatório  Decisão que se mostrou escorreita.
SENTENÇA MANTIDA  RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de ação movida pela AIG SEGUROS BRASIL S/A 

com vistas ao ressarcimento da importância de R$ 2.402,50, dispendida com o 

pagamento de indenização a segurado, diante do extravio de bagagem 

transportada pela VRG LINHAS AÉREAS S/A, julgada improcedente pela 

sentença de fls. 437/439 (liberação nos autos digitais em 27/06/2017) ao 

reconhecer a existência de ação judicial ajuizada pelo segurado da autora, que 

logrou êxito em obter indenização da companhia aérea fundada no mesmo 

evento danoso.

Em vista da sucumbência, a autora foi condenada ao 

pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

arbitrados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
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Rejeitados pela decisão de fl. 451 os embargados declaratórios 

de fls. 441/449, a autora recorre, ao argumento de que são distintos os pedidos 

deduzidos na demanda destes autos e naquela ajuizada pelo cliente segurado 

em face da empresa aérea (processo nº 1017292-42.2014.8.26.0114), além de 

sustentar que a coisa julgada material apenas tem efeitos inter partes, as quais 

são diferentes daquelas que figuram na ação presente. Assinala que efetuou o 

pagamento da indenização securitária em 05/02/2014, limitado apenas aos 

prejuízos materiais comprovados, excluindo o valor indenizatório a título de danos 

morais fixado na ação movida pelo segurado, observando que o pagamento 

decorrente daquela demanda teria se dado somente em 05/11/2015. Argui, 

portanto, estar sub-rogada nos direitos do passageiro segurado, além de não 

caber a extinção da sua pretensão (art. 786, caput e § 2º do Código Civil), não 

havendo falar em bis in idem, enriquecimento sem causa ou intenção de transferir 

os riscos assumidos pela apelante à apelada. A firma também que é objetiva a 

responsabilidade pela guarda das bagagens desde o embarque até sua entrega 

no destino, garantindo sua incolumidade, consoante o art. 749 do Código Civil, de 

modo que restou caracterizada a desídia da empresa transportadora diante do 

fato, não havendo que falar em excludente de responsabilidade, impondo-lhe a 

obrigação de ressarcimento. Pugna pela reforma da sentença (fls.454/471).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 479/488).

É O RELATÓRIO.

O apelo não comporta conhecimento.

Como relatado, cuida-se de ação cuja causa de pedir reside na 

pretensão de ressarcimento de importância paga a João Batista Pizzolatto Filho, 

em 02/01/2014, por indenização securitária, “conforme apólice contratada pela 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION” (“Visa”) junto à CHARTIS 

SEGUROS BRASIL S.A e registrada na SUSESP sob o nº 8737”, diante de 

“sinistro registrado junto à seguradora sob nº 878871-1 (“SINISTRO”), no valor 

total de 2.700,00”, consoante informações constantes no documento à fl. 150.

Verifica-se que o mesmo fato (ocorrido em viagem de SAO-
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Guarulhos a BPS-Porto Seguro, no voo 11770, em 05/11/2013) ensejou demanda 

ajuizada em 11/06/2014 pelos passageiros João Batista Pizzolatto Filho e Ana 

Rita Garcia Pizzolatto, em face da empresa aérea (Processo nº 

1017292-42.2014.8.26.0114, na 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Campinas) 

para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, 

consoante julgado de 10/10/2014, apresentado à fls. 363/366.

Houve recurso inominado interposto contra a sentença 

proferida no curso da ação, julgado pela C. 7ª Turma Cível do Colégio Recursal 

da Comarca de Campinas, em 12/12/2014, para negar provimento à pretensão de 

afastamento da condenação ao pagamento de verba indenizatória, nos termos do 

acórdão relatado pelo eminente magistrado Wagner Roby Gídaro (fls. 385/387).

Pois bem.

Nos termos do que preceitua o artigo 786, do Código Civil, a 

seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado contra o responsável pelo 

dano, quando e nos limites do pagamento realizado ao ofendido.

No caso dos autos, embora destacado indicativo do pagamento 

efetuado ao segurado por meio de crédito na conta corrente, prova indispensável 

para a propositura da demanda com pedido condenatório de indenização 

securitária em via regressiva, tem-se que mesmo após o recebimento da 

indenização pelo passageiro, com declaração de quitação em 02/01/2014 (fl. 

150), ingressou com a mencionada ação em face da companhia aérea, havendo 

recebido, além da compensação pelo prejuízo material, a indenização por danos 

morais.

Além disso, naquela demanda, foi prolatada decisão em 

15/12/2015, a qual considerou que, em vista do devedor ter satisfeito a obrigação, 

“julgo extinta a execução nos autos da ação que João Batista Pizzolatto Filho e 

Ana Rita Garcia Pizzolato moveu contra VRG linhas Aéreas S/A  GOL Linhas 

Aéreas Inteligentes, com fundamento no art. 7945, inciso I do Código de 

Processo Civil”, transitada em julgado em 27/01/2016. Portanto, ainda anterior ao 

ajuizamento desta ação, cujo protocolo  digital ocorreu somente em 21/06/2016.
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Assim, não se vislumbra ser o caso de imposição do 

ressarcimento à empresa transportadora pelo prejuízo material também na ação 

regressiva, de modo a incorrer em duplicidade de condenação.

Nesse sentido, o entendimento sufragado em casos similares 

por este Tribunal de Justiça (incluindo outra demanda na qual a seguradora 

integrou o polo ativo):

“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” (Apelação 
1079170-39.2016.8.26.0100, 14ª Câmara de Direito Privado, 
rel. Desª Lígia Araújo Bisogni, j. 27/10/2017).

“AÇÃO REGRESSIVA  Seguro - Transporte aéreo  Extravio 
de bagagem  Pretensão ao ressarcimento da indenização 
paga ao segurado-passageiro  Sub-rogação caracterizada  
Artigo 786 do CPC  Indenização paga pela empresa área 
diretamente ao passageiro  Impossibilidade de condenação 
ao pagamento do valor pago pela seguradora ao segurado, 
sob pena de imposição de dupla indenização a ser suportada 
por empresa aérea, pelo mesmo fato danoso  Ação 
improcedente - Recurso provido para tal fim” (Apelação 
1135807-10.2016.8.26.0100, 13ª Câmara de Direito Privado 
Rel. Des. Heraldo de Oliveira j. 30/08/2017).

“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 (apelante), obtendo vitória judicial e estando o 
processo em execução de sentença  Hipótese em que deve 
ser afastada a condenação da apelante na ação regressiva, 
sob pena de condenação em duplicidade  Carência de ação 
reconhecida (CC, arts. 349 e 786)  Sentença de procedência 

 Reforma  Recurso provido” (Apelação 
1009315-84.2014.8.26.0506, 14ª Câmara de Direito Privado, 
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Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 12/08/2016).

 Desse último julgado, a elucidativa passagem: “como a sub-

rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias 

do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor, a apelada ao ajuizar a 

presente ação regressiva está desmunida do necessário interesse processual 

contra a apelada. Isto porque, o segurado já exerceu seu direito de ação contra o 

causador do dano (aqui a apelante). E, por isso, a apelada não dispõe mais do 

direito de ação que a sub-rogação lhe conferiria. (...) Neste contexto, manter a 

condenação da apelada, de forma regressiva, a indenizar os danos materiais 

pagos àquele segurado, constituirá indevido bis in idem!”.

Note-se que, evidentemente, fica ressalvado o direito da 

seguradora de exigir do passageiro, beneficiado pela indenização, eventual 

repetição do valor pago em decorrência da cobertura do seguro.

Assim, considerando-se haver causa anterior em que verificada 

a condenação da transportadora indenizar os danos materiais por conta do 

mesmo evento, de rigor a manutenção da sentença.

Porque sem sucesso em seu recurso, deve ser majorada a 

honorária sucumbencial imposta à autora, ora fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), com supedâneo no art. 85, §§ 8º e 11 do CPC/2015.

Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de 

prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais 

bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS nº 18205-SP, 

rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).

É o suficiente.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

SERGIO GOMES
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Relator
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