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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
4000062-12.2013.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TAM 
LINHAS AÉREAS S/A e PANALPINA LTDA, é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré Panalpina 
Ltda e deram parcial provimento à da ré Tam Linhas Aéreas S/A, por votação unânime", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CORREIA 
LIMA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.

São Paulo, 11 de maio de 2015

ALBERTO GOSSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: SÃO PAULO – FORO JABAQUARA – 1ª VARA CÍVEL

Processo n°: 4000062-12.2013.8.26.0003
Apelantes: TAM LINHAS AÉREAS S/A, PANALPINA LTDA
Apelado: ITAÚ SEGUROS S/A
Juiz Prolator da sentença: Samira de Castro Lorena

VOTO N.º 2.547

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CO-OFENSORA. 
DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE 
DIREITO DE REGRESSO, MAS DE CONCORRÊNCIA DE 
CONDUTAS. Pertinência subjetiva de todos os agentes que 
participaram da causação do evento danoso. APELAÇÃO DA RÉ 
PANALPINA LTDA DESPROVIDA NESSE PONTO.

PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO 
EMPRESARIAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA (ART. 29) E 
CONVENÇÃO DE MONTREAL (ART. 35). PRAZO DE 2 
(DOIS) ANOS. NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 
Contagem a partir da data em que o credor pode demandar 
judicialmente a satisfação do direito (“actio nata”). APELAÇÃO 
DA RÉ TAM LINHAS AÉREAS S/A DESPROVIDA NESSE 
PONTO.

DANOS. COMPROVAÇÃO. Avaria da carga durante a execução 
de contrato complexo de transporte e importação por ambas as 
corrés. APELAÇÕES DAS RÉS DESPROVIDAS NESSE 
PONTO.

INDENIZAÇÃO. DANOS PATRIMONIAIS EMERGENTES. 
FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES 
DE VARSÓVIA/ MONTREAL. Incidência da limitação tarifária 
prevista no art. 22, nº 3, das Convenções de Varsóvia e Montreal. 
Exceção ao princípio geral de direito da reparação integral do 
dano. APELAÇÃO DA RÉ TAM LINHAS AÉREAS PROVIDA 
NESSE PONTO. 

Apelações (pp. 245-264; 318-359) interpostas de 

sentença (pp. 225-230)  e respectivo ato judicial integrativo (p. 242)  que 

julgou procedente demanda de reparação por danos materiais, para condenar 

as rés a pagar solidariamente à autora indenização de R$ 20.578,22 (vinte e 

dois mil, quinhentos e setenta e oito reais, e vinte de dois centavos).
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A sentença fundamentou como razão de decidir: (i) 

“inicialmente afasto a prejudicial de prescrição, na medida, em se tratando de ação 

pessoal de cobrança de caráter regressivo, aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do 

Código Civil”; (ii) “pleiteia a autora, entendendo a aplicação do direito de sub-rogação, 

a condenação das rés ao pagamento da importância que foi paga por ela à sua segurada 

em razão do sinistro ocorrido no transporte de mercadoria”; (iii) “a despeito da negativa 

das rés, os documentos acostados com a inicial comprovam, de forma inequívoca, a avaria 

na mercadoria transportada, sendo que as rés foram notificadas (protesto), nada 

demonstrando em sentido contrário”; (iv) “reconhecida a ocorrência do sinistro, tendo 

em vista que a autora demonstrou ter efetuado o pagamento da indenização à segurada, é 

seu direito exigir o reembolso”.

Apela a corré Tam Linhas Aéreas S/A, deduzindo, 

como causa de pedir: (i) “no caso sub judice, aplicação da prescrição ânua prevista 

no Art. 206, II, 'a', do Código Civil”; (ii) “a empresa Apelada não comprova a avaria 

sofrida na carga, tampouco que tal avaria tenha se dado no curso do transporte aéreo”; 

(iii) aplicação da “Convenção de Varsóvia” no que se refere à tarifação da 

indenização.

Apela a corré Panalpina Ltda., deduzindo, como causa 

de pedir: (i) “o caso vertente está contemplado entre as hipóteses arroladas no artigo 70-

III, do CPC, para fins de autorização da denunciação na lide”; (ii) “as avarias que 

deram ensejo à pretensão autoral ocorreram durante o período em que a carga esteve sob 

os cuidados exclusivos da corré”.

Recursos tempestivos, preparados, recebidos e 

respondidos.

É o relatório.

Dá-se parcial provimento ao recurso da corré Tam 
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Linhas Aéreas S/A e nega-se provimento ao da corré Panalpina Ltda.

Descabimento da denunciação da lide à co-ofensora  

Na espécie, não é caso de exercício de direito de regresso entre as corrés, mas 

de concorrência de condutas para a ocorrência da lesão, o que conduz à 

pertinência subjetiva de todos os agentes que participaram da causação do 

evento danoso.

Rejeita-se, pois, a invocação de incidência da norma-

regra contida no inciso III, do art. 70, do CPC.

Aplicação das Convenções de Varsóvia (e de 

Montreal) à espécie, e não do Código de Defesa do Consumidor  É 

jurisprudência dominante no STJ que a relação jurídica firmada entre a 

sociedade empresária contratante (dona da carga), a segurada, e as entidades 

de transporte aéreo internacional de mercadorias não é de consumo, mas 

empresarial, por se tratar de avença “mercantil”:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. 
ATRASO. CDC. AFASTAMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 
APLICAÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de 
que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, 
ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese 
restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão 
somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja 
ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o 
consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo 
produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, 
compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou 
serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins 
de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função 
econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do 
mercado de consumo.
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3. Em situações excepcionais, todavia, esta Corte tem mitigado os 
rigores da teoria finalista, para autorizar a incidência do CDC nas 
hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não 
seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se 
apresenta em situação de vulnerabilidade.
4. Na hipótese em análise, percebe-se que, pelo panorama fático 
delineado pelas instâncias ordinárias e dos fatos incontroversos 
fixados ao longo do processo, não é possível identificar nenhum 
tipo de vulnerabilidade da recorrida, de modo que a aplicação do 
CDC deve ser afastada, devendo ser preservada a aplicação da 
teoria finalista na relação jurídica estabelecida entre as partes.
5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1358231/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
28/05/2013, DJe 17/06/2013  destaquei)

No caso concreto, a carga consistia em mercadorias a 

serem usadas como insumos na cadeia de produção da segurada: “04 Unidades 

de Amplificador Elétrico de Audiofrequência do Sistema Comunicação Passageiro, 

utilizado na fabricação de aeronaves” (pp. 2; 70).

Evidente, portanto, que a destinatária da mercadoria não 

pode ser considerada consumidora, pois os produtos se prestavam 

industrialização ou comercialização, devendo ser aplicadas as Convenções de 

Varsóvia e de Montreal.

Prazo prescricional de 2 (dois) anos (CV, art. 29; CM, 

art. 35)  Aplicando-se as Convenções de Varsóvia e de Montreal, o prazo 

prescricional é de 2 (dois) anos para a pretensão de reparação civil.

Convenção de Varsóvia: 

  “ARTIGO 29.
 (1) A ação de responsabilidade deverá intentar-se, sob pena de 
caducidade, dentro do prazo de dois anos, a contar da data de 
chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu 
destino, ou do da interrupção do transporte.
 (2) O prazo será computado de acordo com a lei nacional do 
tribunal que conhecer da questão.”
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Convenção de Montreal: 

“Artigo 35  Prazo Para as Ações
1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada 
dentro do prazo 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.
2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei 
nacional do tribunal que conhecer da questão.”

Termo inicial para a contagem da prescrição: O STJ 

também já assentou, ainda que em obter dictum, que, em casos como o da 

espécie, o termo inicial do prazo prescricional é o dia a partir do qual se torna 

possível ao credor-sub-rogado exigir judicialmente a satisfação do direito 

transferido:

“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Seguro de 
Responsabilidade Civil. Celebração de acordo entre o segurado e 
o autor da ação de indenização por danos materiais. Parcelamento 
da dívida. Ação regressiva de cobrança de segurado contra a 
seguradora. Prescrição. Termo inicial. Data de pagamento da 
última parcela do acordo.
I  O pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do 
pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de 
indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em 
ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta 
de um dano patrimonial.
II  O prazo prescricional subordina-se ao principio da actio 
nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode 
demandar judicialmente a satisfação do direito.
III  Sob essa ótica, na ocorrência de acordo celebrado após 
trânsito em julgado de condenação judicial em ação indenizatória 
por danos materiais sofridos por terceiro, o termo inicial do prazo 
prescricional nas ações regressivas de cobrança de segurado 
contra seguradora é a data de pagamento da última parcela do 
acordo.
IV  Somente a partir do adimplemento da obrigação, que ocorreu 
com o pagamento da última parcela, é que a recorrida, na 
condição de segurada, passou a ser credora da seguradora, 
surgindo daí o direito ao ressarcimento, contra a recorrente, do 
numerário que despendeu para adimplir a dívida (...) Inexiste, 
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portanto, ofensa ao art. 178, §6º, II, do CC/16 (...)
Recurso especial não provido.” (REsp 949.434/MT, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/05/2010, DJe 10/06/2010  destaquei).

Aplicando-se esse raciocínio ao caso concreto, a 

prescrição não se consumou, pois não se passaram dois anos (CV, art. 29) da 

data em que a autora (seguradora) indenizou o segurado, em 08/08/2012 (p. 

70), até o ajuizamento da presente demanda, em 09/12/2013.

Avaria da carga durante a execução do transporte 

por ambas as rés  Os documentos de pp. 49-57, em conjunto com os de pp. 

46-47 e 37-42 são suficientes para comprovar que as avarias ocorreram 

durante o exercício das atividades por ambas as rés.

A esse respeito, cumpre citar precedente do STJ sobre as 

características desse tipo de negócio jurídico:

“(...) a importação da mercadoria tem natureza de ato complexo, 
envolvendo (i) a compra e venda propriamente dita, (ii) o 
desembaraço para retirar o bem do país de origem, (iii) o eventual 
seguro, (iv) o transporte e (v) o desembaraço no país de destino 
mediante o recolhimento de taxas, impostos etc. Essas etapas do 
ato complexo de importação, conforme o caso, podem ser 
efetivadas diretamente por agentes da própria empresa adquirente 
ou envolver terceiros contratados para cada fim específico” (REsp 
1.162.649-SP, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para 
acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/5/2014 
(Informativo nº 541).”

Nessa linha, é possível a imputação da responsabilidade a 

ambas as corrés, consideradas as características desse tipo de negócio 

jurídico.

Indenização dos danos patrimoniais emergentes na 
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forma de cálculo prevista na Convenção de Varsóvia/ Montreal  Não há 

como afastar, na espécie, a limitação tarifária estabelecida no art. 22, nº 3 da 

Convenção de Varsóvia, introduzida pelo Decreto nº 20.704 de 24.11.1931 e 

o mesmo artigo e número na redação trazida pelo Decreto nº 5.910 de 

27.9.2006, o qual promulgou a Convenção para a Unificação de Certas 

Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, 

em 28 de maio de 2009  a seguir transcrito in verbis:

“Artigo 22  Limites de Responsabilidade Relativos a Atraso da 
Bagagem e da Carga
------------------------------------------------------------------
3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em 
caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma 
quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a 
menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-
lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no 
lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for 
cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma 
quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove 
que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de 
destino.”

No caso concreto, não restou demonstrado a declaração 

especial de valor a que alude a segunda parte do dispositivo acima transcrito, 

não havendo como exceder o limite imposto pela Convenção.

Nesse sentido, a lição de Marco Fábio Morsello:

“Outra inovação do indicado Protocolo [Convenção de 
Montreal] coaduna-se com a insuperabilidade do patamar-limite 
indenizável, na hipótese de dano-evento e transporte aéreo 
internacional de mercadorias (...) O patamar-limite, aliás, no bojo 
do Sistema de Varsóvia, considerando a vigência atual do 

Protocolo Adicional nº 4 de Montreal Protocolo [Convenção de 
Montreal], escuda-se no montante de 17 Direitos Especiais de 
Saques (DES) por quilo de mercadoria (...)” (MORSELLO, Marco 
Fábio. Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo. São Paulo: 
Atlas, 2006. p. 235).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 4000062-12.2013.8.26.0003 - São Paulo - VOTO Nº 9/9

Reafirme-se o quanto dito que não se vislumbra relação 

de consumo na espécie, por se tratar de empresas de porte econômico 

equivalente, dotadas de setores competentes a lhes proporcionar toda sorte de 

informações, pelo que se depreende que não há como infirmar tratar-se de 

relação empresarial paritária. Ademais, consoante também afirmado, as 

cargas se caracterizavam como insumos de produção.

Ante o exposto, nega-se provimento à apelação da ré 

Panalpina Ltda., e dá-se parcial provimento à da ré Tam Linhas Aéreas 

S/A, apenas para limitar a indenização aos dispositivos da Convenção de 

Montreal. 

Alberto Gosson
Relator
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