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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1079357-47.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado AIG 
SEGUROS BRASIL S/A.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
FERNANDO SASTRE REDONDO (Presidente), FLÁVIO CUNHA DA SILVA 
E ACHILE ALESINA.

São Paulo, 14 de março de 2018. 

Fernando Sastre Redondo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 17.752
APELAÇÃO Nº 1079357-47.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 40ª VARA CÍVEL 
JUIZ / JUÍZA DE 1ª INSTÂNCIA: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP 
APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S/A

RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro. Transporte aéreo. Extravio 
de bagagem.  Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. 
Prestação de serviços. Valor já pago pela transportadora ao 
consumidor em decorrência de sentença judicial. Sub-rogação 
inexistente. Impossibilidade de obrigar a ré a efetuar o 
pagamento em duplicidade. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 275/277, 

declarada a fls. 301), de relatório adotado, proferida em ação regressiva de 

ressarcimento de danos materiais ajuizada pela apelada, julgada procedente para 

condenar a apelante ao pagamento da quantia equivalente a R$ 1.298,36, 

corrigidos desde a data do pagamento aos segurados e acrescidos de juros de 1% 

ao mês da citação, bem como no pagamento de honorários advocatícios, fixados 

em 10% do valor atualizado da condenação.  

Apela a ré pretendendo a reforma da sentença, vez que: a) a 

condenação representa pagamento em duplicidade, pois já indenizou o segurado 

em ação promovida por ele no 2º JEC de Goiânia, tendo sido acolhido o pedido, 

com trânsito em julgado da sentença; b) impossibilidade de sub-rogação, vez que 

desconhece o contrato celebrado entre apelada e seu segurado; c) inaplicável o 

CDC e, d) não há prova de que o extravio ocorreu na vigência do contrato, nem 

comprovação dos danos, e nem de que foram por culpa da apelante, não tendo a 

autora se desincumbido de seu ônus como reza o artigo 373, inciso I, do CPC. 

Recurso tempestivo (fls. 230), preparado (fls. 283/284) e respondido 

(fls. 290/328).
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VOTO

O recurso comporta provimento.

Cuida-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora pleiteando o 

ressarcimento dos valores relativos à indenização de seguro relativo a extravio de 

bagagem, correspondentes aos danos materiais sofridos pelo consumidor - que 

usufruiu a prestação de serviços de transporte da ré - estimados em R$. 1.298,36.

No caso, a relação entre o segurado e a empresa aérea, 

transportadora, é de consumo, aplicando-se, assim, o Código de Defesa do 

Consumidor e o direito a ao ressarcimento da seguradora vem corroborado na 

Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo 
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de 
seguro”.

  

Ocorre que, no caso, quando ajuizada esta ação regressiva, em 

28.7.2016, o beneficiário do seguro já havia recebido da transportadora-apelante o 

valor relativo aos danos materiais em valor até superior ao aqui pleiteado, em razão 

de sentença condenatória, proferida em 3.6.2015, em ação que tramitou no Juizado 

Especial Cível de Goiânia (fls. 217/221).    

Logo, não havia mais direito à sub-rogação, diante do pagamento 

efetuado ao consumidor, destacando-se o que dispõe o artigo 309 do Código Civil: 

“o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que 

não era credor”. 

E, no caso, não era possível à transportadora tomar conhecimento 

de que o consumidor já havia recebido o valor da seguradora ou com esta firmado 

recibo de quitação, de modo que aquela não poder arcar com o pagamento em 

duplicidade decorrente de suposta má fé do credor. 

Sobre o tema, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
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“Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação de regresso movida 
por seguradora - Ausência de prova do pagamento feito pela autora 
em benefício do segurado - Consumidor que, ademais, fora 
indenizado pela concessionária de serviços públicos, 
inexistindo causa para sub-rogação em prol da autora - Recurso 
não provido.”   
(TJSP;  Apelação 1071441-59.2016.8.26.0100; Relator (a): Silvia 
Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 
Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de 
Registro: 08/02/2018).

“Ação de regresso de seguradora. Acidente de trânsito. 1. É bem 
verdade que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os 
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à 
dívida, contra o devedor principal e os fiadores, nos termos do art. 
349, do Código Civil. 2. Todavia, estando demonstrado que o 
próprio segurado (credor primitivo) não pode mais demandar em 
juízo contra o causador do dano, em razão da quitação do 
débito, resta impossibilitada a sub-rogação da seguradora, ante 
a ausência de transmissão do direito. 3. No caso em tela, se a 
própria segurada da apelante não pode mais demandar em juízo 
contra a apelada, face ao recebimento da quantia de R$ 
5.146,31(cinco mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e um 
centavos), não poderia a apelante pretender cobrar diretamente da 
apelada valores já quitados pelo mesmo sinistro, uma vez que sequer 
havia crédito a sub-rogar. Precedente do TJSP. Sentença de 
improcedência mantida. Recurso não provido.”   
(TJSP;  Apelação 0128604-58.2009.8.26.0003; Relator (a): Kenarik 
Boujikian; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
09/03/2016; Data de Registro: 11/03/2016).

A seguradora-apelada poderá ajuizar ação contra o segurado 

pretendendo reaver o valor pago a este. 

Nesse contexto, há de ser reformada a sentença para julgar 

improcedente a ação, devendo a autora arcar com o pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, que ora se fixa, pelo princípio da 

equidade, em R$. 1.500,00.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. 

Fernando Sastre Redondo

                    Relator


