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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008597-39.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS 
BRASIL S/A, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 FERNANDO SASTRE 
REDONDO (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E SPENCER ALMEIDA 
FERREIRA.

São Paulo, 24 de abril de 2018.

Achile Alesina
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº:     11702

COMARCA:  São Paulo  Foro Regional III Jabaquara -  4ª Vara Cível  

APTE.  :  AIG Seguros Brasil S.A. 

APDO. :  Gol Linhas Aéreas S.A. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO   transporte aéreo    extravio de bagagem  
ação de regresso da seguradora em face da companhia aérea  
pagamento da indenização securitária ao passageiro  sentença de 
parcial procedência, ao fundamento de que o dano material com relação a 
um dos passageiros não foi provado  contudo, toda a documentação foi 
acostada regularmente  no relatório de irregularidade de bagagem e no 
aviso de sinistro constou os itens que o passageiro adquiriu por conta do 
extravio  razoabilidade, pois foram apenas quatro peças de roupa, 
considerando que já estava há dois dias no local de destino e sem sua 
bagagem  verossimilhança e boa-fé objetiva que devem ser prestigiadas 

 ausência de prova em contrário, que cabia à ré  art. 373, II, do CPC  
ademais, o valor pago é bem inferior ao limite estabelecido pelas 
Convenções de Varsóvia e Montreal  admissibilidade  reforma 
necessária para condenar a ré a pagar o valor de R$ 715,08, com correção 
monetária e juros de mora desde o desembolso    sucumbência carreada 
integralmente à ré, fixando-se os honorários em R$ 1.500,00 -    recurso 
provido.
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Trata-se de recurso à r. decisão proferida pela MMª. Juíza de 

Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional III Jabaquara da Comarca de São 

Paulo, Dra.  Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, que nos autos da ação de 

cobrança movida pela apelante em face da apelada, julgou parcialmente 

procedente o pedido,  para condenar a ré a pagar a pagar a quantia de R$ 

334,36, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da 

citação. Fixou a sucumbência recíproca entre as partes, dividindo as custas e 

despesas por igual, bem como determinando que cada parte arque com os 

honorários de seu patrono.  

Recorre a autora e busca a reforma da decisão.  

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório. 

Narra a inicial que a autora é empresa seguradora e, nessa 

qualidade, firmou contrato de seguro coletivo com a empresa Visa do Brasil, por 

meio da apólice nº 087372014010969000213, para o fim de garantir 

especificamente os riscos decorrentes de atrasos e extravios de bagagens 

sofridas pelos passageiros portadores do cartão de crédito Visa.

Alega que a estipulante, Visa, contratou esse seguro e indicou 

como beneficiários os seus próprios clientes, o que é regularmente admitido pelas 

normas regentes.

Nesse passo, alega que o Sr. Paulo Augusto de Oliveira, titular do 

cartão de crédito emitido pela Visa e, portanto, beneficiário do seguro contratado, 

firmou contrato de transporte com a ré, com embarque em Salvador e destino 

Lisboa, com escalas em Rio de Janeiro e Paris, viagem essa realizada no dia 

20/05/2015, partindo no voo G3-1659, operado pela ré.

Alega que, quando da chegada ao destino, verificou-se que a 

bagagem despachada havia sido extraviada, tendo sido localizada apenas seis 

dias depois.

Alega que o passageiro cumpriu as formalidades e declarou o 

conteúdo da bagagem, bem como indicou os itens que precisou adquirir em razão 

da falha do serviço da ré.
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Acionou a estipulante, que por seu turno expediu aviso de sinistro 

à autora, que se responsabilizou pelo pagamento da indenização, no valor de R$ 

715,08, em 01/10/2015.

Também alega que a mesma situação ocorreu com o Sr. Werner 

Michels, titular de cartão de crédito emitido pela Visa, que adquiriu passagem 

aérea para o trecho Porto Alegre-Goiânia, com conexão em Belo Horizonte, tendo 

partido no voo G3-1124 no dia 25/07/2015.

Da mesma forma, também houve extravio da bagagem, fato que 

foi registrado e, após o aviso de sinistro,  foi paga a indenização de R$ 334,36 em 

01/10/2015.

Alega que o total de indenizações pagas em razão dessa apólice 

e por conta de falha de serviço da ré foi de R$ 1.049,44, que corresponde à soma 

dos dois passageiros.

Alega a falha do serviço prestado, a responsabilidade objetiva da 

ré, a possibilidade sub-rogação por haver pago as indenizações e o direito ao 

ressarcimento.

Requer a procedência.

Em contestação, a ré alega ilegitimidade passiva para o pedido 

com base no extravio da bagagem do Sr. Paulo Oliveira, pois que o relatório de 

irregularidade foi feito perante outra companhia aérea (Air France), sendo desta 

os deveres concernentes ao caso.

Alega que o trecho no qual ocorreu o extravio é operado por outra 

empresa, o que caracteriza fato de terceiro  e exclui a responsabilidade.

Afirma que não foi provado o prejuízo e que a bagagem foi 

localizada e devolvida ao passageiro.

Alega que a bagagem poderá permanecer na condição de 

extraviada por até 30 dias, conforme normas da ANAC, não havendo que se falar 

em dever de indenizar.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido,  para 

condenar a ré a pagar a pagar a quantia de R$ 334,36, com correção monetária 
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desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Fixou a sucumbência 

recíproca entre as partes, dividindo as custas e despesas por igual, bem como 

determinando que cada parte arque com os honorários de seu patrono.  

Apelação da autora (fls. 279/296).

Contrarrazões da ré (fls. 310/318).

Em suas razões, a apelante reitera suas alegações iniciais e 

afirma que tem direito ao ressarcimento da indenização paga ao passageiro, 

justamente em razão do contrato de seguro ter sido firmado para cobrir situações 

como a experimentada.

Afirma que pagou a indenização de R$ 715,08 ao passageiro em 

01/10/2015, sub-rogando-se em seus direitos perante a causadora do dano, que 

é a apelada.

Alega que não procede o argumento de que os danos materiais 

indenizados ao passageiro não foram comprovados.

Alega que as declarações do beneficiário acerca dos itens 

adquiridos devem ser aceitas como verdadeiras, em razão da boa-fé objetiva que 

rege o sistema, havendo razoabilidade.

Afirma que a responsabilidade da apelada pela falha do serviço é 

objetiva, devendo ser condenada ao ressarcimento.

Requer a reforma.

Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

De plano, necessário pontuar que a sentença foi parcialmente 

procedente e, mesmo assim, a ré não recorreu da parte que lhe foi desfavorável.

Ao contrário, já se manifestou a fls. 299/303 no sentido de 

comprovar o pagamento da condenação.

Assim, não existe possibilidade de rediscussão do ponto relativo 

ao passageiro Sr. Werner Michels.
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O limite objetivo do recurso, portanto, é o reconhecimento do 

dever de a ré ressarcir a autora pelo pagamento da indenização securitária 

realizada em favor do passageiro Sr. Paulo Oliveira, em razão da sub-rogação.

A razão de decidir apontada pela i. Magistrada para indeferir o 

ressarcimento nesse ponto é, justamente, a da falta de comprovação documental 

dos gastos efetuados pelo passageiro, decorrentes do extravio da bagagem.

O tema da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros em viagens internacionais foi  analisado, com repercussão geral, 

pelo C. STF, tendo sido  decidido que as Convenções de Varsóvia e Montreal 

prevalecem sobre o  disposto no CDC, tudo conforme disposto no art. 178 da 

CRFB (RE 636.331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Pleno, 25/05/2017 e ARE 

766.618/SP, Ministro Luis Roberto Barroso, Pleno, 25/05/2017).

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 o prazo prescricional anual 

previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil.

Também se mostra relevante para o caso em tela o disposto no 

art. 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 
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casos, deve ser aplicada a legislação do ordenamento jurídico interno.

Assim, nos termos do artigo 786 do CC, 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”.

A autora instruiu a inicial com os documentos de fls. 62/127, que 

tratam da apólice do seguro contratado, bem como das condições gerais.

A fls. 130 consta a comprovação de que o Sr. Paulo de fato 

contratou o transporte aéreo com a ré e pagou a passagem com o cartão de 

crédito Visa, o que lhe garantiu o direito de ser indenizado nos casos previstos na 

apólice contratada pela estipulante.

Já a fls. 131 consta o relatório de irregularidade de bagagem 

registrado perante a Air France.

Como bem assinalou a MMª. Juíza de Direito (fls. 268), isso é 

irrelevante, já que a cadeia de consumo no que tange ao transporte teve origem 

com a ré, sendo, portanto, solidariamente responsável com as demais empresas 

aéreas.

O formulário de sinistro foi preenchido (fls. 132/134), sendo 

induvidoso que a bagagem sofreu mesmo extravio, sendo localizada apenas no 

dia 27/05/2015, seis dias depois do desembarque e, ainda, em outra cidade, já 

que o destino do passageiro era Lisboa e a bagagem foi encontrada em Coimbra.

Evidentemente, embora haja norma que estabeleça um prazo 

para que a bagagem do passageiro permaneça na condição de extraviada, não 

existe qualquer razoabilidade na pretensão da ré de que qualquer passageiro 

nessa situação aguarde placidamente todo esse longo tempo, que poderia ser até 

menor.

Ora, em regra, as bagagens pessoais despachadas contém 

vestuário e produtos de higiene, os quais são evidentemente utilizados todos os 

dias.

Se ocorreu o extravio durante a vigência do contrato de 

transporte, é claro que incide a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1008597-39.2017.8.26.0003 -Voto nº 8

falha no serviço, conforme art. 14, caput, da Lei nº 8078/90.

 Observe-se que a fls. 133 do aviso de sinistro foram listados 

alguns itens adquiridos pelo passageiro Paulo como consequência do extravio.

Ele estava em Portugal e, portanto, realizou gastos na moeda 

corrente local, o euro.

Está claro que listou os gastos realizados no dia 23/05/2015, dois 

idas depois do desembarque, quando não havia sequer perspectiva de 

localização da bagagem.

Comprou duas camisas, ao custo de $ 78, uma bermuda por $ 39 

e uma calça por $ 45, totalizando $ 162.

O pagamento da indenização securitária foi feito pela autora ao 

Sr. Paulo em 01/10/2015, pelo valor convertido à cotação da época (fls. 135/137).

Muito embora não tenham sido juntadas as notas fiscais 

comprovando a aquisição dos itens já descritos, existe razoabilidade, 

plausibilidade e verossimilhança na referida lista, correspondendo apenas a itens 

de uso pessoal imediato, em razão, justamente, do extravio.

Ora, são quatro peças de roupa básicas, cuja soma é inferior ao 

limite de indenização individual previsto na apólice.

Ademais, cumpria à ré fazer a prova de que os itens não foram 

adquiridos na forma declarada, de próprio punho, pelo passageiro.

A contestação não veio instruída com nenhum elemento de prova 

e, depois, instada a se manifestar, a ré afirmou o desinteresse na produção de 

qualquer outra.

Assim, na ausência de prova do dano material alegado e sendo 

inequívoco o direito, o critério para a aferição deve ser a razoabilidade e a 

verossimilhança das declarações do passageiro, o que também merece valor, já 

que experimentou, ainda que temporariamente, verdadeiro constrangimento e, 

mesmo assim, renunciou ao pedido de indenização pelo dano moral (fls. 

136/137).

Considerando tudo o quanto já dito sobre a prevalência das 
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Convenções aos casos dessa espécie, deve ser levado em conta que os valores 

referentes aos danos materiais, devem obedecer ao teto previsto justamente nas 

Convenções.

Ou seja, o limite de indenização para extravio ou atraso de 

bagagem é de 1.000 Direitos Especiais de Saques, o que corresponde, 

convertido ao valor vigente na mesma data do pagamento pela autora, a R$ 

5.571,50 (http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp).

Destarte, tendo em vista a responsabilidade civil da ré, a 

condenação á devolução do valor paga à seguradora é medida de rigor, 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.

Veja-se o que já decidiu este Tribunal:

“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 

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
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provido.”

Portanto, amparada pelo direito conferido pela sub-rogação, deve 

mesmo a autora ser ressarcida pelo valor integral da indenização securitária paga 

ao passageiro Sr. Paulo Oliveira, no valor de R$ 715,08 (fls. 135), com correção 

monetária e juros de mora desde o desembolso.

Em razão da parcial reforma da sentença, que agora fica 

integralmente desfavorável à ré, fica esta condenada ao pagamento das custas e 

despesas, bem como honorários de advogado à autora, fixados em R$ 1.500,00.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

ACHILE ALESINA

Relator
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