
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000441873

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1058561-38.2016.8.26.0002, 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: "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 ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO 
PINHO.

São Paulo, 11 de junho de 2018.

LUIS CARLOS DE BARROS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1058561-38.2016.8.26.0002

Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A 
Apelado: Aig Seguros Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto nº 39121

Ementa: Ação de regresso promovida por 
seguradora contra o causador do dano, consistente 
em extravio de bagagem. Contexto dos autos que 
permite o acolhimento da pretensão inicial. Art. 252 
do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso 
desprovido.

Na r. sentença, cujo relatório é ora adotado, o 

pedido deduzido no bojo de ação regressiva foi julgado 

parcialmente procedente para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização de R$ 932,72, devidamente 

corrigido a partir da data do desembolso (03/08/2014) e com 

juros de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbente em maior 

parte, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 

R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil. 
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A autora opôs embargos declaratórios às fls. 

291/299, que foram acolhidos apenas para reconhecer que à 

data do evento ocorrido com o segurado Lucas havia contrato 

de seguro vigente, que foi trazido às fls. 133/136. No entanto, 

entendeu o Magistrado que a autora não se desincumbiu de 

demonstrar o pagamento em favor do segurado Lucas e, por 

isso, manteve a improcedência do pedido de pagamento de R$ 

279,00 referente à indenização paga em decorrência do evento, 

“não havendo alteração a ser feita no dispositivo da sentença” 

(fl. 313).

A requerida também opôs embargos 

declaratórios (fls. 301/305) que, entretanto, não foram 

acolhidos (fl. 307).

Novamente a ré opôs embargos declaratórios 

(fls. 315/321), não acolhidos pela decisão de fl. 322.

Em seu apelo, sustenta a requerida que deve 

ser reconhecida a invalidade do documento apresentado como 

comprovante de pagamento da indenização; haja visto tratar-se, 

unicamente, de promessa de pagamento, sem os devidos 

comprovantes bancários” (fl. 328).

Nesse sentido, afirma que a apelada juntou aos 

autos apenas termos de quitação, nos quais informa que o 
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pagamento será realizado, mas não demonstra a quitação.

Entende que a comprovação do pagamento é 

condição indispensável para que se configure a sub-rogação.

Destaca que no presente caso deve ser 

afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja 

vista que, por se tratar de voo internacional, devem ser 

aplicados os ditames da Convenção de Varsóvia e Montreal, 

“limitando-se a responsabilidade do transportador aéreo, bem 

como inexistindo a questão de cadeia de consumo para fins de 

responsabilidade civil” (fl. 334).

Argumenta que a apelada não poderia ser 

considerada consumidora apenas em decorrência do instituto 

da sub-rogação, pois apenas o beneficiário do seguro poderia 

ser entendido como consumidor no presente caso.

Entende que a pretensão da ora recorrida 

encontra-se prescrita, vez que “tratando-se de ação regressiva, 

aplicável a prescrição ânua, conforme previsão do artigo 206, § 

1º, inciso II do Código Civil” (fl. 338).

Destaca que caso não se entenda pela 

aplicação da prescrição ânua prevista no Código Civil, deve ser 

aplicada a prescrição bienal da Convenção de Montreal.

Aduz que “não subsiste nenhum dos requisitos 
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necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil no 

presente caso” (fl. 342) e que o suposto atraso na entrega da 

bagagem não causou prejuízos aos beneficiários.

Afirma que não se aplica ao caso em análise 

“o instituto da Responsabilidade Objetiva, ante a aplicabilidade 

da Convenção de Varsóvia e a consequente inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como não se poderia 

falar em responsabilidade solidária decorrente da cadeia de 

consumo, uma vez que esta também foi afastada pela 

Convenção de Varsóvia” (fl. 345).

Ao final, requer seja dado provimento ao 

recurso, para o fim de reconhecer “(I) a inexistência de 

documento que comprove a sub-rogação supostamente havida 

entre a Apelada e o beneficiário do seguro, haja vista o suposto 

'recibo' apresentado não estar acompanhado de qualquer 

comprovante bancário de pagamento, ou termo de quitação, 

razão pela qual deverá ser julgado improcedente o pedido nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil” (fls. 

345/346). Se superada a questão acima, requer acerca do 

mérito “(II) a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto, em conformidade com decisão recente 

do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 

Repetitivo, RE 636331, aplica-se a Convenção de Varsóvia e a 
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Convenção de Montreal; (III) uma vez que inaplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, verifica-se a incidência da 

prescrição ânua, em consonância com o artigo 206, § 1º, do 

Código Civil, haja vista o pagamento da indenização ter 

ocorrido em 03.08.2014 e a presente ação foi proposta em 

11.11.2016, porquanto o prazo de 1 (um) ano submetido ao 

segurado para eventual ação em face da seguradora, deve ser 

aplicado à seguradora, quando em ação de regresso, 

consagrando o princípio da isonomia; (IV) caso não seja 

esposado o entendimento sobre a prescrição do direito de ação 

acima exposto, deve-se adotar o previsto pelo artigo 35-1, da 

Convenção de Varsóvia, o qual determina o prazo de 2 (dois) 

anos para que seja proposta a ação cabível; (V) a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, para o fim de 

DAR PROVIMENTO AOS PLEITOS RECURSAIS 

TECIDOS PELA APELANTE, ante a manifesta ausência de 

dano suportado pelo beneficiário, uma vez que o extravio 

temporário não causou prejuízo reconhecido, e, mesmo que 

tivesse causado, não se comprovou a culpa da Apelante. Ato 

contínuo, também afastando a responsabilidade da Apelante, 

não existe o nexo de causalidade pretendido pela Apelada, bem 

como o documento que comprovaria extravio da bagagem trata 

de caso estranho ao tratado nestes autos. Ainda, como não é 
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aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não se poderia 

aventar a responsabilização da Apelante em decorrência de 

cadeia de consumo, uma vez que está não se emprega. Por fim, 

a inexistência de declaração de bens que comprovem o efetivo 

prejuízo suportado pelo beneficiário determina (...) a 

condenação da Apelada, consequentemente, ao ônus 

sucumbencial recursal. Isso porque, se a Apelada indenizou 

sem que restassem devidamente comprovados os efetivos 

prejuízos, com base em meras declarações e relatório de 

apuração realizado unilateralmente, evidentemente que a 

Apelante não poderia ter sido condenada pela desídia da 

Apelada” (fl. 346). 

O recurso foi processado com as formalidades 

legais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 400/431.

É o relatório.

Verifica-se que deve ser integralmente 

mantida a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, os quais são ora adotados, nos moldes do art. 252 

do Regimento Interno deste E. Tribunal, que assim dispõe: 

“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os 

fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente 
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motivada, houver de mantê-la”.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, 

reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o 

juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a 

no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência 

de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp nº 662.272-RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp 

nº 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 

21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4ª Turma, Rei. Min. 

Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).

O ilustre magistrado acertadamente julgou 

procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Vistos. 1. AIG Seguros Brasil S/A ajuizou 

ação contra TAM Linhas Aéreas S/A. Alega que firmou 

contrato de seguro coletivo na modalidade transporte com a 

empresa Visa do Brasil Empreendimentos. A empresa Visa é a 

estipulante do contrato de seguro, sendo beneficiários os 

usuários de cartão de crédito. Em virtude do contrato, pagou 

indenização aos beneficiários Lucas Costa Fabres e Cristiano 

de Souza Eloi, referente a eventos de extravio de bagagem que 

foram posteriormente localizadas. Os valores foram pagos para 

ressarcir as despesas havidas no período em que as malas 
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permaneceram extraviadas. Ao segurado Lucas foi pago o 

valor de R$ 279,02 referente a extravio ocorrido em 2013 e ao 

segurado Cristiano, o valor de R$ 932,72 referente a extravio 

ocorrido em 2014. Com o pagamento, sub-rogou-se nos 

direitos e ações que competiam à segurada contra o causador 

do dano. A companhia aérea tem obrigação de resultado de 

transportar a pessoa e sua bagagem ao destino. O extravio das 

bagagens configura falha na prestação de serviços que enseja a 

obrigação de indenizar. Requer a condenação da ré ao 

pagamento do valor de indenização paga ao segurado, no valor 

de R$ 1.211,74. Citada, a ré contestou. Arguiu a inépcia da 

inicial, que não foi instruída com prova de vínculo contratual 

entre as partes do feito. Também não foi comprovado o efetivo 

pagamento, não sendo o termo de quitação documento apto 

para este fim. Os documentos que indicam os valores a serem 

ressarcidos foram redigidos em língua estrangeira e não estão 

acompanhados da respectiva tradução juramentada. Argumenta 

estar configurada prescrição da pretensão, com base no artigo 

206, parágrafo 1º, inciso II do Código Civil e no artigo 35-1 a 

Convenção de Montreal. Não se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser observadas as disposições da 

Convenção de Montreal. Não praticou ato ilícito que 

fundamente o dever de indenizar. O trecho em que ocorreu o 
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extravio da bagagem era operado por outra companhia aérea. O 

passageiro não efetuou o registro da bagagem, com a 

respectiva declaração de conteúdo. Réplica às fls. 250/284. É o 

relatório. Decido. 2. Não são necessárias outras provas para o 

julgamento do feito. A autora pretende exercer direito de 

regresso e cobrar da ré os valores pagos a segurado em 

decorrência de extravio de bagagens. A inicial não é inepta. De 

fato não existe vínculo contratual entre as partes. Os pedidos 

têm fundamento no direito de regresso que a autora exercita, 

após ter pago indenização devida por extravio de bagagem 

durante prestação de serviços contratada com a ré. Não ocorreu 

a prescrição. No presente caso não se aplica o prazo 

prescricional para ação do segurado contra o segurador, mas do 

consumidor lesado contra o fornecedor estabelecido no art. 27 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, não se trata 

de ação indenizatória movida contra a seguradora, mas ação 

regressiva movida pela seguradora contra o causador direto do 

dano. A seguradora está sub-rogada nos direitos e ações do 

segurado, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do 

Consumidor e o prazo prescricional nele previsto. Nesse 

sentido: 'Recurso de apelação interposto contra r. sentença pela 

qual foi julgada extinta ação regressiva de ressarcimento de 

danos, esta decorrente da indenização de seguro por danos 
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sofridos em virtude de extravio de bagagem em transporte 

aéreo promovido pela ré  Alegação de incorreção  Pedido de 

reforma  Código de Defesa do Consumidor  Aplicabilidade  

Sub-rogação aos direitos do consumidor, inclusive no que toca 

à incidência da legislação consumerista  Prescrição 

quinquenal  Sub-rogação da seguradora nos direitos do 

consumidor  Prazo prescricional quinquenal, conforme art. 27 

do CDC  Desacerto da r. sentença  Anulação da r. sentença  

Possibilidade de apreciação em 2º grau do mérito da causa  

Ação em condições de imediato julgamento  Recurso provido 

 Ação procedente'. Relator(a): Simões de Vergueiro; 

Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento:08/11/2016; Data de registro: 

10/11/2016). A Convenção de Varsóvia deve ser aplicada 

apenas nas hipóteses em que há o chamado “risco do ar”. Os 

autos tratam de mero extravio de bagagem. Nesse sentido a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

'Responsabilidade civil transporte aéreo - extravio de bagagem 

- Código de Defesa do Consumidor - Tratando-se de relação de 

consumo prevalecem as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia e ao Código 

Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes da Segunda Seção do 

STJ. Recurso Especial não conhecido' (STJ, REsp 538685/RO, 
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Recurso Especial 2003/0036274-6 Rel. Min Barros 

Monteiro,4º Turma, j 25.11.2003, DJ, 16.02.2004, p.269). 3. A 

autora trouxe com a inicial dois contratos de seguro: o de fls. 

68/122, vigente de 01.07.2011 a 01.07.2012; e o de fls. 

123/136, vigente de 01.10.2013 a 10.10.2014. Conforme 

relatório de fl. 148, o extravio das malas do beneficiário Lucas 

no trecho Foz do Iguaçu-Lima ocorreu na chegada a Lima, no 

dia 21.07.2013. Não há comprovação de que havia contrato de 

seguro vigente nesta data. Era da autora o ônus de comprovar 

que o pagamento da indenização decorria de obrigação 

estabelecida em contrato de seguro, o que lhe permitiria sub-

rogar-se no direito do prejudicado contra a causadora do dano. 

Não comprovada a existência de contrato vigente na data do 

evento, é improcedente o pedido de pagamento de R$279,02 

referente à indenização paga em decorrência do evento. O 

extravio de malas do segurado Cristiano ocorreu no trecho São 

Paulo-Frankfurt. O voo partiu de São Paulo em 11.04.2014, 

chegando a Frankfurt em 12.04.2014. Nesta data, estava 

vigente o contrato de seguro de fls. 123/136, comprovando a 

existência da relação que confere à autora o direito de regresso. 

O documento de fl. 168/169 é termo de quitação, sendo 

suficiente para comprovar que houve pagamento de 

indenização de R$ 932,72 em favor do beneficiário. Assim, é 
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procedente o pedido de pagamento do valor de R$ 932,72.4. 

Comprovada a existência de contrato de seguro no qual se 

baseou o pagamento do valor de R$ 932,72, aplica-se a Súmula 

188 do STF: 'O segurador tem ação regressiva contra o 

causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite 

previsto no contrato de seguro'. Tratando-se de contrato de 

transporte, a responsabilidade da ré é objetiva. A empresa aérea 

tem a obrigação de transportar o passageiro e sua bagagem 

incólumes até o local de destino, respondendo por eventuais 

danos decorrentes da falha na prestação do serviço. Conforme 

o art. 734 do Código Civil: 'O transportador responde pelos 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 

motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula 

excludente da responsabilidade'. A ré não nega o fato da 

bagagem ter sido extraviada. O documento de fls. 161/164 

demonstra que a passagem aérea dos trechos Foz do Iguaçu-

São Paulo, São Paulo/Frankfurt e Frankfurt/Geneva foi 

adquirida junto à companhia Tam. Independentemente de ser a 

empresa Lufthansa que operava o trecho onde ocorreu o 

extravio, foi da ré que o segurado adquiriu as passagens aéreas. 

Nos termos do artigo 25, parágrafo 1º do CDC, é o que basta 

para reconhecer a responsabilidade da ré, que compõe a cadeia 

de fornecimento do serviço, para responder pelo dano. Não foi 
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paga indenização pelo conteúdo das malas. O valor que a 

autora pretende receber se refere a despesas havidas pelo 

segurado em razão do extravio temporário das bagagens. Não 

há, portanto, relevância no fato de não ter sido realizado o 

registro e declaração de conteúdo da bagagem. Tendo o 

segurado assinado o termo de quitação trazido a fl. 168, o 

documento é suficiente para comprovar o pagamento da 

indenização. Há ainda o comprovante bancário juntado à fl. 

169 demonstrando que houve a transferência do valor de R$ 

932,72 em favor do beneficiário Cristiano de Souza Elói. Não é 

necessária a juntada da tradução juramentada dos documentos 

apresentados, que são de fácil compreensão. A ré não se 

insurge contra as despesas realizadas pelo segurado. Os itens 

constantes na 'descrição dos gastos' (fls. 167 - mamadeiras, 

fraldas, shampoo, medicamentos, roupas de baixo, meias) são 

compatíveis com despesas necessárias até a localização da 

bagagem, sendo, portanto, procedente o pedido de pagamento 

do valor de R$ 932,72 desembolsado pela autora em favor do 

segurado. 5. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação para condenar a ré ao pagamento de 

indenização de R$ 932,72, devidamente corrigido a partir da 

data do desembolso (03.08.2014) e com juros de 1% ao mês a 

partir da citação. A ré, sucumbente na maior parte dos pedidos, 
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deve arcar com as custas e despesas do processo e com os 

honorários do advogado da autora, que arbitro em R$ 500,00, 

nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC” (Grifos nossos) 

(fls. 285/289).

No presente caso, a ré não nega o extravio da 

bagagem.

Entende-se que a apelante é responsável pela 

indenização decorrente do extravio da bagagem, uma vez que 

ao transportador é imposta uma obrigação de resultado, qual 

seja, a de conduzir o passageiro e suas bagagens ao destino a 

salvo e incólumes (artigo 734 do Código Civil). 

Portanto, não tendo a apelante se 

desincumbido de entregar a bagagem ao final da viagem, é 

certo que causou o dano e, portanto, deve suportar o 

ressarcimento.

Ante o exposto, nega-se provimento ao 

recurso. Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de 

Processo Civil, e considerado o trabalho adicional da 

parte apelada em sede recursal, majoram-se os honorários 

advocatícios para R$ 1.000,00.

LUIS CARLOS DE BARROS
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Desembargador
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