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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0031883-45.2011.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MELLO & LOPES 
TRANSPORTES LTDA. - ME, são apelados SANTACONSTANCIA TECELAGEM 
LTDA. e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª 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 Desembargadores HERALDO DE 
OLIVEIRA (Presidente sem voto), CAUDURO PADIN E ANA DE LOURDES 
COUTINHO SILVA DA FONSECA.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

Nelson Jorge Júnior
relator

Assinatura Eletrônica
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--  voto n. 12750 --  

Apelação Cível n. 0031883-45.2011.8.26.0562

Apelantes: Mello & Lopes Transportes Ltda. ME

Apelados: SANTACONSTÂNCIA TECELAGEM LTDA e Tokio Marine 

Seguradora S/A

Comarca: Santos

Juiz de Direito sentenciante: Simone Curado Ferreira de Oliveira

INDENIZAÇÃO
 Empresa de transporte de cargas  Contratação de transporte 

terrestre  Roubo da carga  Ausência de cautela para minimizar 
as chances do sinistro  Responsabilidade objetiva  
Impossibilidade de afastamento do nexo causal  Não ocorrência 
de caso fortuito  Dever de indenizar:

- Considerando o dever da transportadora terrestre de entregar a 
mercadoria no destino final, estando regida pelo regime da 
responsabilidade objetiva, não pode se eximir de indenizar a 
contratante pelo roubo da carga, alegando a ocorrência de caso 
fortuito quando não tomou todas as cautelas necessárias para 
minoração dos riscos. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE
 Transportadora terrestre segurada  Roubo de carga  Apólice 

de seguro que impõe a necessidade de utilização de escolta 
armada ou monitoramento por GPS para o transporte de 
determinadas cargas e valores  Descumprimento contratual  
Dever de ressarcir  Impossibilidade:

 Condicionada a cobertura securitária ao cumprimento de 
determinados procedimentos de segurança, a fim de minimizar os 
riscos, havendo descumprimento contratual pela transportadora, 
fica afastado o dever de pagamento da indenização decorrente do 
sinistro ocasionado pelo roubo da carga.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 

Vistos, etc.
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Trata-se de recursos de apelação 

interpostos da r. sentença a fls. 416/426, que julgou procedente ação 

indenizatória por danos materiais, ajuizada por SANTACONSTÂNCIA 

TECELAGEM LTDA contra MELLO & LOPES, condenando o réu ao 

pagamento de danos materiais fixados em R$ 242.066,72, devidamente 

atualizado desde julho de 2011, até o efetivo pagamento acrescido dos 

juros legais, a partir da citação, além de custas e honorários, fixados em 

10% do valor da condenação.

Julgou improcedente a lide secundária 

formada entre a apelante MELLO & LOPES TRANSPORTES LTDA e TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, e via de consequência condenou o 

denunciante ao pagamento das custas e honorários do patrono da 

denunciada, fixados em R$3.000,00.

Apela a ré denunciante (fls.435/460), 

sustentando que a apelada jamais poderia ter ajuizado a ação contra a 

denunciada, pois a responsabilidade pelo roubo da carga seria de 

responsabilidade da transportadora. Requer assim seja declarada a sua 

ilegitimidade passiva para figurar na ação, devendo ser decretada a 

extinção do processo sem julgamento do mérito.

A apelante alega que o contrato de seguro 

firmado com a TOKIO marine estava em plena vigência quando da 

ocorrência do sinistro, devendo ela ser responsabilizada pelo 

ressarcimento dos danos materiais. Entende que não estão presentes os 

requisitos necessários para determinar-se a inversão do ônus da prova, 

porquanto não há que se cogitar a hipossuficiência da apelada. 

Invoca a negligência da autora que carregou 

o contêiner do caminhão em sua sede, sem declaração do valor das 

cargas. Optando pela não contratação de escolta armada, facilitou a ação 
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dos agentes que realizaram o roubo da carga. Afirma não ter cometido ato 

ilícito indenizável, sendo certo que o roubo ocorreu por causa excludente 

de responsabilidade do transportador.

Prossegue aduzindo que o roubo constitui 

caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade da 

transportadora.

O recurso é tempestivo e devidamente 

preparado (fls.456/460).

Em sua resposta a seguradora Tokio 

Marine afirma que a apelante deixou de contratar escolta armada, 

infringindo as regras de gerenciamento de risco, as quais impõem tal 

condição para o transporte de mercadorias em valores superiores a 

R$100.000,00. 

Por sua vez a autora da ação indenizatória 

ressalta a responsabilidade da transportadora que assumiu a obrigação de 

entrega da mercadoria em seu destino final. Acrescenta que a apelante 

terceirizou o serviço devendo responder integralmente pelo prejuízo 

sofrido.

Não houve oposição ao julgamento 

virtual (fls.493).

 

   

É o relatório.

I. SANTACONSTÂNCIA TECELAGEM LTDA. 

ajuizou ação indenizatória contra MELLO & LOPES, narrando ter 

contratado a ré para transportar carga consistente em tecidos por ela 
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produzidos, no valor de R$ 220.207,22. OS produtos foram retirados de 

sua sede em 13 de janeiro de 2011, sendo estabelecida a obrigação da 

requerida em entregar a carga no porto de Santos. 

Ocorre, no entanto, que a ré, ora apelante, 

descumpriu o contrato, uma vez que a carga não chegou ao destino 

ajustado, em decorrência de um roubo sofrido pouco depois do início do 

transporte.

Devidamente citada a transportadora ré 

sustentou a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade à 

seguradora e denunciou à lide a apelada TOKIO MARINE SEGURADORA. 

No mérito, sustentou a culpa da autora por não ter contratado escolta 

armada e a ocorrência de caso fortuito excludente de sua 

responsabilidade.

Na qualidade de denunciada em razão de 

contrato de seguro na modalidade reponsabilidade civil firmado com a 

transportadora requerida, a TOKIO MARINE compareceu aos autos 

sustentando o descumprimento do contrato de seguro por parte da 

apelada.

Afirmou que a ré quando da execução do 

transporte de carga deixou de contratar escolta armada e monitorar o 

veículo, infringindo cláusula de gerenciamento de risco. Tal omissão teria 

infringido as regras do contrato, afastando o dever da seguradora arcar 

com o sinistro decorrente do roubo.

Veio a r. sentença no sentido de julgar 

procedente a demanda indenizatória e de improcedência da demanda 

secundária.
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Dessa r. sentença a autora interpôs 

apelação. Que, todavia, não pode ser provida. 

Com efeito, pelo contrato de transporte de 

cargas, o transportador se obriga, mediante retribuição, a transportar, de 

um lugar para outro, a coisa que lhe foi entregue. E, nos termos do art. 

749, do Código Civil, “o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, 

tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e 

entrega-la no prazo ajustado ou previsto”; iniciando-se sua 

responsabilidade, limitada ao valor constante do conhecimento de 

transporte, nos termos do art. 750, do mesmo Diploma, no momento em 

que o transportador ou seus prepostos recebem a coisa, e permanecendo 

sob sua responsabilidade até o momento em que é entregue ao 

destinatário.

Depreende-se que o contrato de transporte 

gera obrigação de resultado para o transportador, o qual é entregar a coisa 

incólume ao destinatário, o que se encontra incluído risco que decorre de 

sua própria atividade. 

Sua responsabilidade é, portanto, objetiva, 

o que não impede seja afastada em virtude da ocorrência de caso fortuito 

ou força maior. Esclarece Maria Helena Diniz: “Deveras, o caso fortuito e a 

força maior se caracterizam pela presença de dois requisitos: o objetivo, que 

se configura na inevitabilidade do evento, e o subjetivo, que é a ausência de 

culpa na produção do acontecimento”1. E, no âmbito do contrato de 

transporte, o roubo de mercadoria em trânsito pode, de fato, caracterizar a 

força maior, hábil a excluir a responsabilidade do transportador, desde 

que este tenha adotado todas as precauções e cautelas pertinentes à 

espécie. 
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. v.7. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
116.
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Contudo, no caso, esse entendimento não 

pode ser aplicado, porque demonstrada a negligência e o descumprimento 

contratual, por parte da ré, ora apelante.

Ao contratar o transporte da mercadoria, a 

autora tinha a expectativa de que eventual prejuízo ocorrido com sua 

carga estaria amparado pelo seguro da carga, contratado pela ré. 

Deste modo, diante do roubo da carga, 

demonstrado por meio do boletim de ocorrência  acostado aos autos e 

corroborado pelos depoimentos das testemunhas, em especial o 

depoimento do motorista do caminhão, a apelante deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à autora, porquanto não adotou as 

cautelas necessárias para minimizar a possibilidade da ocorrência de 

sinistro da mercadoria.

Em caso semelhante, assim já se 

pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. 
CONTRATO DE SEGURO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 
FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O  roubo  de   carga   constitui   força  maior  e  exclui  a 
responsabilidade   da   transportadora   perante   a  seguradora  do 
proprietário  da  mercadoria  transportada, quando adotadas todas as 
cautelas necessárias para o transporte seguro da carga.
4.  Na  hipótese,  o  col.  Tribunal  de origem, analisando o acervo 
fático-probatório constante dos autos, concluiu pela caracterização da 
negligência da ora agravante, ao transportar, no horário noturno, 
carga  muito visada para roubo - medicamentos - em rodovia de 
grande incidência  de  assaltos,  sem adotar as cautelas necessárias 
para o transporte  seguro  da  carga,  tais  como comboio, escolta 
armada e sobretudo  instalação  de equipamentos de segurança no 
caminhão. Não há  como  na via estreita do recurso especial afastar 
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tais premissas fáticas, que corroboram a responsabilidade da 
transportadora.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 908.814/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

A conclusão não advém de eventual inversão 

do ônus probatórios, mas decorre das provas colidas nos autos, 

notadamente os depoimentos das testemunhas que confirmaram que o 

veículo não era rastreado ou acompanhado por escolta armada, o que 

teria diminuído o risco de perda da mercadoria (fls.332/335).

De outra parte restou incontroverso a 

existência de contrato de seguro firmado entre a apelante e a denunciada 

TOKIO MARINE. Contudo, não foi possível obter a indenização da 

seguradora em virtude do desatendimento de CLÁUSULA DE 

GERENCIAMENTO DE RISCO expressa no contrato de seguro (fls.90), pela 

qual:

2- Os embarques com valores superiores a R$100.000,00 (cem mil 

reais), envolvendo mercadorias específicas, constantes da  relação 

anexa a essa apólice, deverão ser realizados em caminhões/veículos 

equipados com sistema de monitoramento e rastreamento por satélite 

ou GSM/GPRS (conforme o trânsito local), com sistema de pânico, corta 

combustível, bloqueador e sensores de portas e de desengate no caso 

de carreta, com posicionamento de tempo de 10/10 minutos para 

áreas próximas a capitais e 30 minutos para os demais trechos ou 

escolta armada legalizada pelo Ministério da Justiça [...].

E a carga objeto de roubo, consistente em 

tecidos para confecção, amolda-se à relação de mercadorias específicas, 

mencionada na cláusula retro do no contrato de seguro (fls.93).

É evidente que a ré, ora apelante, não pode 
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alegar o desconhecimento do contrato por ela celebrado com a seguradora, 

porque atua profissionalmente no transporte de cargas, presumindo-se 

que conheça seus riscos e as cautelas necessárias para reduzi-los. E, não 

tendo demonstrado a adoção do procedimento ordinário de segurança, tal 

como disponibilizar sistema de rastreamento via satélite, sistema de 

pânico, corta combustível ou escolta armada, para veículo que 

transportaria carga altamente visada, é certo que não há como excluir a 

responsabilidade da ré pelo prejuízo material sofrido pela autora.

Bem por isso a r. sentença de procedência 

da demanda indenizatória e de improcedência do pedido  formulado na 

lide secundária.

III. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

Nelson Jorge Junior

--  Relator  --
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