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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1103963-47.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB 
DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, é apelada PLUNA LINEAS AÉREAS 
URUGUAYAS S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento à apelação. V.U.

, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA 
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E DANIELA 
MENEGATTI MILANO.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

Ricardo Pessoa de Mello Belli
Relator

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Apelação nº: 1103963-47.2013.8.26.0100 (processo digital)

Comarca: CAPITAL - 36ª Vara Cível Central

Apelante: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

Apelada: PLUNA LINEAS AÉREAS URUGUAYAS S/A 

MM. Juíza de primeiro grau: Stefânia Costa Amorim Requena 

Voto nº 30.027

Apelação  Ação regressiva  Transporte aéreo internacional – 
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, a quem pagou 
indenização securitária por extravio de bagagem  Sentença de 
acolhimento parcial do pedido  Irresignação improcedente  
Responsabilidade da transportadora ré se subordinando às disposições 
da Convenção de Montreal  Norma aplicável à relação em análise  
Incidência da orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal 
Federal, em regime de repercussão geral e força vinculante (CPC, arts. 
1.039 e 1.040, III), tendo por paradigma o julgamento conjunto do 
Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618 
(j. 25.5.17)  Tese vinculante (CPC, arts. 1.039 e 1.040, III)  Acertada a 
sentença, portanto, ao ter aplicado a limitação de indenização 
estabelecida no art. 22 da Convenção.  

Dispositivo: Negaram provimento à apelação.

1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de 

danos proposta por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS em face de 

PLUNA LINEAS AÉREAS URUGUAYAS S/A.

Afirma a autora que o passageiro Wilson Roberto Silva 

Teles, titular do cartão de crédito American Express Platinum, que possui seguro 
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com cobertura específica para danos materiais de bagagens em contratos de 

transporte, adquiriu passagens aéreas com o respectivo cartão. A bagagem dele foi 

extraviada em viagem internacional. O sinistro foi comunicado, apurando-se 

prejuízo de R$ 8.365,63. Em decorrência do contrato de seguro, a autora realizou o 

pagamento da indigitada quantia ao segurado. Donde a demanda, por meio da 

qual pretende a autora a condenação da ré ao ressarcimento do valor por ela 

desembolsado, em regresso. 

A r. sentença, aclarada à luz de embargos declaratórios, 

julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 

4.491,10. Assentou a sentenciante que, “tratando-se de transporte internacional, o 

caso em tela deve ser regulado pela Convenção de Montreal, tratado internacional 

firmado pelo Brasil em substituição à Convenção de Varsóvia, em detrimento do 

Código de Defesa do Consumidor. Nessa esteira, foi fixada a tese pelo Supremo 

Tribunal Federal quando da apreciação do Tema 210, com repercussão geral, assim 

dispondo: "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." (STF. Plenário. RE 

636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 

julgados em 25/05/2017)”. Pronunciou sucumbência recíproca, responsabilizando 
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cada uma das partes pela metade das despesas processuais, arbitrada a honorária 

devida a cada um dos advogados em 10% sobre o valor da condenação, com a nota 

do art. 98, §3º, do CPC, no que diz respeito à parcela de responsabilidade da ré (fls. 

264/268 e 320/322). 

Apela a autora, pretendendo a reforma parcial da 

sentença, com o acolhimento integral do pedido. Nesse sentido, afirma que devem 

ser aplicadas ao caso as disposições protetivas do CDC (fls. 326/346). 

2. Recurso tempestivo (fls. 324 e 326), preparado (fls. 

348/349) e respondido (fls. 353/357).

É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença 

quanto ao mais.

3. Não procede a irresignação.

Efetivamente, não se aplicam à hipótese as disposições 

do Código de Defesa do Consumidor.
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Aplica-se ao caso dos autos, sim, a disciplina da 

chamada Convenção de Montreal. 

Nesse sentido, a recente orientação firmada pelo 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral e força 

vinculante (CPC, arts. 1.039 e 1.040, III), tendo por paradigma o julgamento 

conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618 

(j. 25.5.17).

A tese então aprovada é no sentido de que, “por força 

do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais 

limitadoras 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. Em face desse contexto, foi bem proclamada a 

procedência parcial da demanda, com a aplicação da limitação prevista no art. 22 

da Convenção Montreal.

5. Mantida a sentença, a honorária de responsabilidade 

da apelante fica redimensionada para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 
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Posto isso, meu voto nega provimento à apelação.

 

 RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
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