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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1040598-17.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.

ACORDAM, em 20ª 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 Exmos. Desembargadores ROBERTO 
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.

São Paulo, 23 de abril de 2018. 

CORREIA LIMA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 35717
APEL. Nº: 1040598-17.2016.8.26.0002 
COMARCA: São Paulo
APTE.: TAM Linhas Aéreas S. A. (R) - transportadora
APDA.: AIG Seguros Brasil S. A. (A)  seguradora 

RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte aéreo  Ação 
regressiva de indenização securitária  Extravio de bagagem  
Autora que não se desincumbiu do ônus probatório a ela 
imposto, nos termos do artigo 373, I, do CPC  Ausência de 
prova do pagamento da seguradora ao segurado  Extinção do 
processo sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, VI, do 
CPC decretada nessa instância ad quem  Recurso provido.

1. Trata-se de ação ordinária regressiva de 

indenização securitária (alegado pagamento de indenização securitária 

no valor de R$2.882,00 ao segurado Wagner de Siqueira Pinto em 

decorrência do extravio de bagagem, em 20.07.213, durante transporte 

aéreo realizado pela ré, fls. 1/35 e 141/142) intentada por AIG Seguros 

Brasil S. A. contra TAM Linhas Aéreas S. A., julgada procedente pela r. 

sentença de fls. 266/270, declarada a fls. 278, de relatório a este 

integrado, para  condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de 

R$2.882,00 com correção monetária pelos índices da tabela prática do 

TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Apelou a ré em busca da inversão do resultado, 

aduzindo, em resumo, que (1) a autora não comprovou o pagamento da 

indenização à segurada, (2) ocorreu a prescrição,  (3) inaplicável o 

Código de Defesa do Consumidor e (4) não estão comprovados os 

prejuízos alegados (fls. 280/301).

A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-

se o preparo (fls. 302).

É o relatório.
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2. O recurso comporta provimento.

3. Cuida-se de ação regressiva fundada em contrato 

de seguro de viagem internacional, sustentando a apelada que se sub-

rogou nos direitos do segurado, em razão de ter pago indenização pelo 

extravio de bagagem durante o serviço transporte aéreo prestado pela 

apelante.

A apelada coligiu os documentos de fls. 141/142 a 

fim de comprovar o pagamento de indenização ao segurado. Consta de 

referido documento que o segurado concorda que o pagamento da 

“indenização securitária R$2.882,00, será realizado por meio de crédito 

na conta-corrente indicada pelo segurado” (fls. 141) e, ainda que “o 

segurado declara que o comprovante de depósito na conta-corrente 

acima indicada tem força de quitação para todos os fins legais, 

observado o disposto no art. 319 do Código Civil” (fls. 141).

Destarte, para comprovar o pagamento da 

indenização, a seguradora apelada deveria ter trazido aos autos 

comprovação do depósito do valor na conta-corrente indicada pelo 

segurado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, 

I, do CPC.

No mesmo sentido colhem-se v. arestos análogos 

desse E. Sodalício:

“Apelação - Ação regressiva - Transporte aéreo 

internacional -  Seguradora supostamente sub-rogada nos direitos do 

segurado, a quem pagou indenização securitária por extravio de 

bagagem -  Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito - 

Irresignação improcedente - Hipótese em que a seguradora não se 

desincumbiu de demonstrar adequadamente a realização efetiva do 

pagamento da indenização ao passageiro segurado, de modo a fazer com 

que a seguradora demandante se sub-rogasse em todos os direitos e 

garantias de que dispunha o consumidor segurado, nos expressos 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1040598-17.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto nº 35717 4

termos do art. 349 e 786 do CC - Circunstância de a relação entre as 

partes se submeter à disciplina do CDC não retirando da autora o ônus 

de comprovar a sub-rogação.

Dispositivo: Negaram provimento à apelação.” 

(TJSP-19ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1039311-19.2016.8.26.0002-São Paulo, J. 22.05.2017, np, vu, Rel. Des. 

RICARDO PESSOA MELLO BELLI, voto nº 27.789).

APELAÇÃO  RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO 

REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA EM FACE DE COMPANHIA 

AÉREA - EXTRAVIO DE BAGAGEM - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

Argumentos da Companhia aérea que convencem - 

Seguradora que não trouxe aos autos comprovante de que teria pago a 

indenização ao segurado - Consta do termo assinado pelo segurado que 

a prova da quitação se daria com o comprovante do depósito do valor em 

sua conta bancária, mas tal comprovante de depósito não veio aos autos 

- Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, 

do CPC, que é de rigor.

RECURSO PROVIDO.” (TJSP-37ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação nº 1009757-36.2016.8.26.0003-São Paulo, J. 

27.06.2017, dp, vu, Rel. Des. SERGIO GOMES, voto nº 32.617).

4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar 

extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC, restando condenada a autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

CORREIA LIMA
RELATOR 

Assinatura Eletrônica
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