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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
9075975-60.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANTIAGO 
MOREIRA LIMA e BRADESCO SEGUROS S/A, são apelados OS MESMOS e 
AMERICAN AIRLINES INC ((SOMENTE APELADO)).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso do advogado da ré. V.U., 
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE 
OLIVEIRA (Presidente sem voto), JOSÉ TARCISO BERALDO E JOÃO PAZINE NETO.

São Paulo, 8 de junho de 2015.

Sérgio Shimura
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 13701

Apelação n. 9075975-60.2009.8.26.0000

Comarca: São Paulo (3ª Vara Cível)

Apelantes: SANTIAGO MOREIRA LIMA e BRADESCO SEGUROS S/A

Apelados: OS MESMOS e AMERICAN AIRLINES 

AÇÃO REGRESSIVA  SEGURO - TRANSPORTE DE 
MERCADORIAS  SUB-ROGAÇÃO - EXTRAVIO DE 
MERCADORIAS - Segurada do autor que não tem relação 
jurídica com a requerida AMERICAN AIRLINES  Contrato de 
transporte firmado entre a requerida e terceira empresa, pessoa 
distinta da segurada do Bradesco Seguros  Ilegitimidade ativa  
Art. 267, VI, CPC  Além disso, quanto à responsabilidade 
extracontratual invocada pelo autor, não há provas de que o dano 
foi suportado pela sua segurada - RECURSO DO AUTOR 
DESPROVIDO.

VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000,00  Pedido 
do advogado da requerida de majoração da verba honorária para, 
no mínimo, 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §§ 
3º e 4º do CPC. RECURSO DO ADVOGADO DA REQUERIDA 
PROVIDO.

Trata-se de ação proposta por BRADESCO 

SEGUROS S/A contra AMERICAN AIRLINES INC., objetivando o 

ressarcimento de valor pago a sua segurada (ARACRUZ CELULOSE S/A) 

em razão do extravio de mercadorias.

Sobreveio sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, cujo relatório se adota, porquanto o autor é parte 

ilegítima para figurar no polo ativo da relação, uma vez que a empresa 

ARACRUZ CELULOSE S/A figura no contrato de transporte como mera 

destinatária das mercadorias; que quem firmou contrato de transporte foi a 

empresa SENATOR INTERNATIONAL, e não a segurada do autor. Pela 
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sucumbência, o autor foi condenado na verba honorária de R$ 1.000,00 (fls. 

151/154).

Inconformado, o advogado da ré, Dr. Santiago 

Moreira Lima, vem recorrer, postulando a majoração dos honorários 

advocatícios para, no mínimo, 10% do valor da causa (R$ 29.557,13) (fls. 

159/163).

O autor também apela, sustentando, em resumo, 

que a responsabilidade da transportadora apelada não é apenas contratual, 

mas subsidiariamente aquiliana, com base nos artigos 186 e 927, do Código 

Civil, ressaltando a sua negligência com a carga de propriedade de sua 

segurada. Diz que a apelada não nega que foi responsável pelo extravio da 

carga por ela transportada;  que, em razão do pagamento do sinistro, pagou 

o seguro, sub-rogando-se nos direitos de sua segurada (ARACRUZ 

CELULOSE S/A) (fls. 172/180).

Recursos devidamente processados, com resposta 

da apelada AMERICAN AIRLINES (fls. 196/201). 

Redistribuição nos termos da Resolução nº 

668/2014.

Regularmente intimados os interessados, não 

houve oposição ao rito de julgamento virtual, preconizado pela Resolução 

nº 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça 

(fls.261/272). É o relatório.

Ilegitimidade ativa. Como se depreende da inicial, 

o autor BRADESCO SEGUROS S/A afirma que celebrou com a empresa 
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ARACRUZ CELULOSE S/A contrato de seguro de 04 vídeo câmeras, 

especificadas nos “invoices” nº 35486-006 e 35842-006, para viagem de 

Atlanta, Estados Unidos, para Porto Alegre/RS, Brasil (apólice nº 

001501144). 

Diz que o contrato de transporte aéreo foi feito com 

a requerida AMERICAN AIRLINES, mas a carga foi extraviada, não 

chegando ao seu destino final. Após indenizar sua segurada Aracruz pelo 

valor da carga extraviada (R$ 29.557,13), o autor alega que se sub-rogou 

nos seus direitos, fazendo jus à indenização em ação regressiva (fls. 02/43).

Quanto à responsabilização fundada no contrato de 

transporte, não é possível acolher a apelação, uma vez que pelas provas 

produzidas a destinatária da mercadoria (ARACRUZ) não foi quem 

contratou o transporte com a AMERICAN AIRLINES. Embora a requerida 

tenha transportado as mercadorias extraviadas, o contrato de transporte 

aéreo foi firmado entre a AMERICAN AIRLINES e a empresa SENATOR 

INTERNATIONAL (fls. 72/79); em outras palavras, a requerida obrigou-se 

perante a empresa SENATOR INTERNATIONAL, e não com a Aracruz.

Inexiste, assim, qualquer contrato firmado entre a 

companhia aérea ré e a segurada do autor, ARACRUZ CELULOSE S/A.

Nessa linha, como bem observado pelo MM. Juízo 

“a quo”: “O requerente é carente de ação, porquanto é parte ilegítima para 

figurar no polo ativo da relação jurídico-processual, uma vez sub-rogado 

nos direitos da empresa ARACRUZ CELULOSE S/A (...) No caso sub 

examine, não se pode olvidar que, no contrato de transporte retratado nos 

conhecimentos de transporte coligidos aos autos (fls. 60/71), figura a 

empresa ARACRUZ CELULOSE S/A como mera destinatária das 
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mercadorias, revestindo-se da condição de contratante a empresa 

SENATOR INTERNATIONAL.

Com efeito, conclui-se que se encontra ausente 

relação de direito material que justifique o pagamento dos valores 

pleiteados, uma vez que se funda o pedido de tutela jurisdicional no 

inadimplemento do contrato de transporte. O vínculo existente com a ré foi 

estabelecido com a empresa SENATOR INTERNATIONAL, tornando-se 

defeso ao demandante postular, em nome próprio, direito alheio. Portanto, 

não se reveste de legitimidade ad causam” (fls. 152/153).

Em relação à responsabilidade extracontratual, não 

há provas de que o dano foi suportado pela ARACRUZ, considerando que 

os autos não revelam que esta destinatária já tenha efetuado o pagamento 

à vendedora das mercadorias.

Em suma, se a segurada do autor não tem relação 

jurídica com a AMERICAN AIRLINES, a seguradora não pode acionar a 

companhia aérea requerida, devendo ser mantida a sentença de carência 

da ação por ilegitimidade ativa, com fulcro no art. 267, VI, CPC.

Honorários  advocatícios. Quanto ao recurso de 

apelação interposto pelo advogado da requerida, é caso de provimento.

Como exposto, no caso vertente, a verba honorária 

foi arbitrada em R$ 1.000,00.

O § 3º do art. 20 do CPC dispõe que: “Os 

honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o 

máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, 

atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do 
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serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Conforme o § 4º do mesmo dispositivo:” Nas 

causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não 

houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, 

embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 

anterior”.

Considerando os critérios previstos no art. 20, §3º, 

do CPC, bem como o valor da causa (R$ 29.557,13), a verba honorária 

deve ser majorada para 10% do valor da causa.

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso do autor e dou provimento ao recurso do advogado da ré. 

SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator
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