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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0061628-64.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LUFTHANSA CARGO A G, são apelados ROYAL & SUNALLIANCE 
SEGUROS BRASIL S/A e CROSSRACER DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares, não 
conheceram do recurso interposto posteriormente e 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 
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), SÉRGIO RUI E ALBERTO GOSSON.

São Paulo, 28 de janeiro de 2016.

ROBERTO MAC CRACKEN
PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0061628-64.2012.8.26.0100
Apelante: Lufthansa Cargo A G 
Apelados: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A e Crossracer do Brasil Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº     22821

AÇÕES CONEXAS - JULGAMENTO CONJUNTO – 
SENTENÇA UNA – Interposição de duas apelações - 
Sendo proferida sentença única, julgando simultaneamente 
os processos conexos, somente é permitido um recurso de 
apelação – Aplicação do principio da singularidade ou 
unirrecorribilidade – Recurso posterior não conhecido.

Ação indenizatória regressiva - Contrato de transporte 
aéreo de mercadorias  Medicamento transportado que 
deveria ser mantida em determinada temperatura  
Inspeção realizada por agente aduaneiro que constatou a 
armazenagem em temperatura ambiente  Necessidade de 
interdição da carga - Falha na prestação de serviço que 
restou incontroversa  Improcedência da alegação de que 
Terceira empresa, que foi contratada pela transportadora 
apelante, seria responsável por não constar a informação da 
temperatura em documento denominado MANTRA - O 
valor das mercadorias, a despeito de não estar declarado no 
conhecimento de transporte, está discriminado em nota 
fiscal nele referida (fls. 20) - Adoção do princípio da ampla 
reparação  Aplicação dos Códigos Civil e de Defesa do 
Consumidor. Precedentes. Cabimento da ação regressiva 
pela seguradora para reaver os valores efetivamente pagos 
 Sentença mantida

PRELIMINARES AFASTADAS
RECURSO POSTERIOR NÃO CONHECIDO 
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme já relatado às fls. 379/380 e, 

também às fls. 396/397:

“Da r. sentença que (fls. 194/202): 1) 

julgara procedente a ação regressiva movida por Royal & 

Sunalliance Seguros Brasil S/A contra Lufthansa Cargo A G para 

condenar esta última no pagamento da quantia de R$179.722,75, a 
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título de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que 

houve falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado 

por segurada da autora; e, 2) extinguira sem resolução do mérito o 

processo movido por Lufthansa Cargo A G contra Crossracer do 

Brasil S/A, nos moldes do art. 267, inciso VI, do CPC; apela a 

Lufthansa, asseverando, em síntese, que: a) a sentença é nula, ante 

a falta de fundamentação para a improcedência do pedido por ela 

formulado em face de Crossracer do Brasil S/A; b) deve ser 

reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da autora; c) o 

processo movido contra ela pela Royal & Sunalliance Seguros 

Brasil S/A deve ser extinto sem resolução do mérito por inépcia da 

petição inicial; d) é parte ilegítima para figurar no polo passivo do 

processo movido por Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A; e) 

houve decadência do direito postulado por Royal & Sunalliance 

Seguros Brasil S/A por falta de protesto no prazo legal; f) não 

contribuiu para a ocorrência dos supostos danos; g) não há dever 

de indenizar pelo valor da carga em razão da ausência da 

respectiva declaração no conhecimento aéreo; h) subsidiariamente, 

pugna pela redução da indenização em face da desproporção entre 

o dano e a sua suposta culpa; i) pugna pela condenação de 

Crossracer do Brasil S/A no pagamento da quantia que 

eventualmente vier a ser por ela desembolsada para ressarcir a 

Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A (fls. 232/277 e 283/290).

Recurso tempestivo, preparado e 

respondido (fls. 323/331 e 348/367).

Distribuída livremente a apelação para a 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0061628-64.2012.8.26.0100 -Voto nº   22821  Cristiano 4

Colenda 11ª Câmara de Direito Privado (Vide: fls. 378), esta se 

julgou incompetente para apreciação do feito em decorrência da 

prevenção ao recurso de Agravo de Instrumento nº 

0155491-49.2013.8.26.0000 (vide: fls. 371/373), sendo os autos 

remetidos a esta Colenda 22ª Câmara de Direito Privado (fls. 

395).”

Pelo resultado do v. Acórdão de fls. 

411/420, foi reconhecida a prevenção desta Colenda Vigésima 

Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de 

Justiça.

É o relatório, ao qual se acresce, para 

todos os fins próprios, o da r. sentença de fls. 194/202 e, também, 

ao quanto relatado às fls. 379/380 e às fls. 396/397.

De plano, registre-se que, tendo em vista 

o reconhecimento da conexão entre a presente ação regressiva 

ajuizada por ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL 

S.A. em face de LUFTANSA CARGO A G (processo 

0061628-64.2012.8.26.0100) e a ação ajuizada por LUFTANSA 

CARGO A G em face de CROSS RACER DO BRASIL LTDA. 

(processo 0061629-49.2012.8.26.0100 em apenso), foi prolatada 

uma única sentença, em relação a ambas ações (cf. fls. 194/202).

Ocorre que, a LUFTANSA CARGO A G, 

ora apelante, interpôs dois recursos de apelação: a) um deles, que 

recebeu a chancela de protocolo no dia 23.5.2013, foi juntado às 
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fls. 232/277, impugnando a recorrente, parte da r. sentença em 

relação às questões atinentes à ação regressiva ajuizada por 

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A., na qual a 

recorrente figura no polo passivo e, b) o outro recurso de apelação, 

protocolado no dia 19.6.2013 (cf. fls. 283/290), impugna questões 

específicas da ação em apenso, ajuizada pela apelante em face de 

CROSS RACER DO BRASIL LTDA.

Com efeito, no sistema processual 

brasileiro vigora o princípio da singularidade dos recursos, também 

denominado de princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, 

segundo cada qual, sobre determinada decisão judicial somente é 

cabível um único recurso.

Sendo proferida uma única sentença, em 

que são julgados simultaneamente os processos conexos, somente é 

possível a ocorrência de um único recurso de apelação, a teor do 

princípio da singularidade ou unirrecorribilidade.

A conduta do recorrente com a 

interposição de dois recursos de apelação, com a devida vênia, 

claramente violou o princípio da unirrecorribilidade recursal, que 

norteia o ordenamento jurídico brasileiro, informando a 

impossibilidade de interposição de mais de um recurso para 

hostilizar a mesma decisão.

Nesse sentido, quanto ao não 

conhecimento do recurso, já pronunciou-se o Egrégio Superior 
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Tribunal de Justiça:

“DECISÃO (...) O Tribunal de origem não 
conheceu de parte da Apelação, ao 
entendimento de que em se tratando de feitos 
autônomos, o julgamento simultâneo (art. 
105, CPC) importa em decisões distintas para 
cada feito, ainda que proferida através de 
uma só sentença com a determinação de 
translado de cópia para todos os autos (e- STJ 
fls. 517), desta forma as matérias próprias da 
ação de busca e apreensão desafiam recurso 
naqueles autos. 3.- Nas razões do Recurso 
especial, apontam os recorrentes dissídio 
jurisprudencial no tocante ao cabimento de 
um único recurso contra sentença que julga 
simultaneamente duas ou mais ações, em 
atenção ao princípio da economia processual, 
da celeridade e da singularidade ou 
unirrecorribilidade. É o relatório. 4.- O tema 
já está pacificado pela jurisprudência desta 
Corte, de modo que o recurso deve ser 
julgado monocraticamente pelo Relator, 
segundo orientação firmada, com fundamento 
no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o 
envio às sobrecarregadas pautas de 
julgamento deste Tribunal. 5.- Esta tem 

entendimento no sentido de que, havendo 
julgamento simultâneo de duas ações, 
por meio de uma única sentença, é 
cabível tão somente um único recurso 
de Apelação em face dos princípios da 
economia processual, da celeridade e 
sobretudo da singularidade ou unicidade 
recursal. Nesse sentido: 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 
ÁGUA. DÉBITO DO USUÁRIO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
AÇÕES CAUTELAR E PRINCIPAL 
JULGADAS CONCOMITANTEMENTE. 
SENTENÇA UNA. ADMISSÃO DE UMA 
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
SINGULARIDADE OU 
UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO 
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AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. I - A alegada violação ao 
art. 535 do CPC não restou configurada, eis 
que o Tribunal a quo julgou satisfatoriamente 
a lide, solucionando a questão dita 
controvertida tal qual esta lhe foi 
apresentada, tendo apreciado a questão sob o 
enfoque de que foi proferida uma sentença, 
julgando-se simultaneamente os processos 
principal e cautelar, sendo que só é permitida 
uma apelação contra ela, a teor do princípio 
da singularidade ou unirrecorribilidade. II - 
É cabível o julgamento simultâneo dos 
processos principal e cautelar, de acordo com 
o art. 809 do CPC e com a jurisprudência 
desta Corte. Precedentes: 
REsp nº 652.392/SP, Rel. Min. CASTRO 
FILHO, DJ de 14/02/05 e REsp nº 599.625/SP, 
Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 
de02/08/04. III - Tendo sido julgadas as ações 
principal e cautelar concomitantemente, por 
meio de uma única sentença, com um único 
dispositivo para ambas, admissível tão-
somente uma apelação, em atenção aos 
princípios da economia processual, da 
celeridade e da singularidade ou 
unirrecorribilidade. IV - Recurso especial 
improvido. (Primeira Turma, REsp n. 
769.458/RS, relator Ministro Francisco Falcão, 
DJ de 19.12.2005); 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 
CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. 
APELAÇÃO QUE ABRANGE TODAS AS 
AÇÕES. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO 

ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. I - Nos 
casos de conexão de ações, com 
julgamento simultâneo, proferida 
sentença única, pode a parte interpor 
apenas um recurso abrangendo todas 
as ações, pois, o que se ataca é a decisão 
que é una. Precedente. II - Ocorrendo 
julgamento ultra petita, deve a sentença ser 
reformada para que se ajuste aos limites do 
pedido. Recurso parcialmente provido. 
(Terceira Turma, REsp n. 230.732/MT, relator 
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Ministro Castro Filho, DJ de 1º.8.2005); 
Processual Civil . Execuções Fiscais Reunidas. 
Único Agravo Instrumental. Decisões de 
Único Teor. Reunião de Feitos. Possibilidade 
de Recurso Unitário. CPC, Artigo 105. Lei 
6.830/80 (art. 28). 1. Invocados os princípios 
gerais que regem a conexão das causas, 
descortinadas relações processuais e questões 
surgidas propiciando decisão interlocutória 
de único teor, distribuída em cada uma das 
execuções, a realidade processual favorece a 
interposição de um só agravo (recurso 
unitário). 2. Recurso provido. (REsp 
278533/SE, Rel. Ministro MILTON LUIZ 
PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
06/08/2002, DJ 30/09/2002) Ressalte-se que, 
não obstante os precedentes colacionados 
cuidarem de julgamento simultâneo de ações 
principal e cautelar ou de ações conexas, tem 
eles aplicação no caso em concreto, uma vez 
que a tese jurídica constante na aplicabilidade 
do princípio processual da unicidade dos 
recursos é utilizada em face de sentença única 
proferida, sendo pois despicienda a natureza 
existente entre as ações cujo julgamento 
operou-se (AG 1.223.381 - DF, Relator Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 
2.8.2010). 6.- Pelo exposto, dá-se provimento 
ao Recurso Especial, determinando o retorno 
dos autos ao Tribunal de origem para que 
prossiga no julgamento da parte que não 
conheceu da apelação, como entender de 
direito.” (REsp 1194004/SP, rel. Min. Sidnei 
Beneti, data da publicação: 11/06/2012, os grifos 
não constam no original).

Por consequência, em razão da 

fundamentação supra, em consonância ao principio da 

singularidade ou unirrecorribilidade recursal, não está a merecer 

conhecimento o recurso de apelação de fls. 283/290.

Não obstante o não conhecimento do 
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segundo recurso interposto, em relação à ação conexa, em apenso, 

merece destaque que, conforme fundamentação da r. sentença de 

Primeiro Grau, foi reconhecida a carência da ação, por falta de 

interesse de agir, nos seguintes termos: “À luz da legislação, da 

interpretação doutrinária e dos argumentos apresentados, estes no 

sentido de exclusão de responsabilidade, deve-se inferir que, na ação 

regressiva conexa, promovida pela ré na ação regressiva principal, à 

época de sua propositura, não havia direito passível de ser violado ou 

ameaçado, a constituir causa de pedir. Salvo se, na ação regressiva em 

que surge como ré, a empresa autora da ação regressiva conexa tivesse 

admitido sua responsabilidade ou já houvesse sucumbido. O que, à 

época da propositura da ação regressiva da empresa de transporte 

aéreo contra a empresa por ela contratada, não se constata. Assim 

sendo, a ação de regresso, distribuída por dependência, constituir-se-ia 

em uma ação preventiva de futuro e eventual direito. Nestes termos, 

acolhida a preliminar de carência de ação arguida em contestação 

(autos em apenso, fls. 18/21), caracterizada a carência de ação, por 

falta de interesse de agir, incidindo o disposto no inciso VI do artigo 

267 do Código de Processo Civil” (fls. 199  os destaques não 

constam no original). 

Em continuação, no recurso interposto às 

fls. 232/277 pretende LUFTANSA CARGO A G, ora apelante, a 

reforma da r. sentença de fls. 194/202.

As questões preliminares arguidas pela ré, 

ora apelante, tais como carência da ação, inépcia da inicial, 

ilegitimidade passiva “ad causam” por confundirem-se com o 
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mérito, serão analisadas em conjunto.

Pela leitura dos autos, depreende-se que a 

seguradora autora, ora apelada, ajuizou ação regressiva de 

ressarcimento de danos.

Não prospera a pretensão de 

reconhecimento de carência de ação pela alegada inexistência do 

direito de regresso, por ausência de comprovação de que a 

seguradora teria efetuado pagamento do valor aqui cobrado à dona 

da carga. Com a devida vênia, o documento de fls. 34, denominado 

“Comprovante de Operação  Transferência de Conta Corrente 

Para Conta Corrente”, no valor de R$179.722,75 comprova, de 

forma efetiva, a quitação do sinistro pela seguradora, no dia 

10.6.2009. 

A contratação do seguro pela dona da 

carga está devidamente comprovada pela juntada às fls. 36/42 da 

Apólice nº 2201005390 e, também, pelo documento de fls. 60, 

denominado “Cerificado de Seguro  Importação”.

Neste particular, irrelevantes discussões 

sobre a ausência de comprovação da contratação do seguro, até 

porque, com efeito, conforme preceitua o artigo 758, do Código 

Civil, in verbis: “O contrato de seguro comprova-se com a  exibição 

da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento 

comprobatório do pagamento do respectivo prêmio” (os destaques não 

constam no original). Tal comprovante de pagamento (via 
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eletrônica), está acostado aos autos às fls. 34. Afasta-se, assim, a 

questão preliminar de carência da ação.

As mercadorias importadas, transportadas 

pela ré, ora apelante, estão devidamente descritas no documento 

denominado “Invoice” (fatura) nº UL/08100017 de fls. 20, cuja 

tradução devidamente juramentada está acostada às fls. 29/30.

Da mesma forma, o documento 

denominado “MAWB nº 020-79477134   320080029” de fls. 18 

está devidamente traduzido por tradutor juramentado às fls. 25/28. 

O valor das mercadorias transportadas 

(em Euro), está comprovado pelo documento de fls. 20, 

devidamente traduzido às fls. 29.

Importante deixar registrado que, 

especificamente às fls. 25 da aludida tradução juramentada, há 

menção expressa acerca de: “CONHECIMENTO DE EMBARQUE 

AÉREO”, para GRU (Guarulhos), figurando como “Primeiro 

Transportador: LUFTHANSA CARGO AG” (cf. fls. 18 e fls. 26, 

respectivamente).

Às fls. 44/45 constam documentos 

denominados “MANTRA”.

Os documentos de fls. 47/49 informam a 

interdição da mercadoria pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária que, no momento da inspeção estava armazenada em 
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temperatura ambiente, quando deveria estar em temperatura entre 

+2ºC e +8ºC graus.

Pela leitura detida do documento de fls. 

51/55 emitido pela Secretaria da Receita Federal, denominado 

“Termo de Vistoria Aduaneira nº 05/2009”, onde houve 

participação de todas as partes envolvidas, inclusive a 

representante da ré, ora apelante (cf. fl. 56), há indicação, de forma 

expressa, do responsável pela avaria, nos seguintes termos:

“(14) RESPONSABILIDADE PELA 
AVARIA” 
Em conformidade com os termos do 
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo 
Decreto 4543/02, quanto à avaria ocorrida no 
produto citado no Relatório/Demonstrativo 

(quadro 15) abaixo, a responsável é a 
empresa transportadora LUFTHANSA 
CARGO A.G.” (fls. 53  o destaque não 
consta no original).

Pela leitura detida do aludido Termo de 

vistoria, denota-se que, não obstante a existência de informações 

nos conhecimentos de transporte aéreos e, também, no rótulo da 

embalagem da mercadoria avariada, de que esta deveria ser 

mantida em temperatura entre +2ºC e +8ºC, tal informação não 

constou no documento denominado MANTRA (Sistema Integrado 

de Gerência do Manifesto, do Trânsito e Armazenamento).

Constou no aludo Termo de Vistoria que 

a INFRAERO se declarou isenta de responsabilidade, sob 

argumento de que, no aludido documento denominado “mantra” 
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não havia qualquer informação acerca da temperatura em que a 

mercadoria deveria ter sido armazenada. Neste particular: “d) o 

representante do transportador, por ocasião da realização da vistoria 

da mercadoria, não informou o motivo de não ter inserido no 

MANTRA a temperatura correta dos volumes; isto é, não apresentou 

excludente de responsabilidade” (fls. 54). 

Vale a oportunidade para transcrever a 

CONCLUSÃO do Termo de Vistoria:

“...Considerando que a empresa 
LUFTHANSA CARGO A G tinha 
conhecimento de que a carga era perecível e 
exigia armazenamento para o volume entre 
+2ºC a +8ºC, informação constante do 
conhecimento aéreo e, no entanto, a mesma 
não prestou a devida informação sobre a 
temperatura de armazenamento da carga ao 
depositário no Sistema Integrado de Gerência 
do Manifesto, do Trânsito e do 
Armazenamento (MANTRA) permanecendo 
os volumes supracitados em temperatura 
irregular.
Considerando-se que a empresa depositária 
INFRAERO não tem acesso aos 
conhecimentos de transporte aéreo e 
armazena a carga de acordo com as 
informações prestadas pela empresa 
transportadora no MANTRA.
Considerando-se que o representante do 
transportador não apresentou prova em sua 
defesa para afastar a presente imputação, 
conclui-se que a responsável pela avaria do 
produto descrito nestes autos é a empresa 
transportador LUFTHANSA CARGO A G...” 

(fls. 54  os destaques não constam no 
original). 

Para o caso, irrelevantes discussões sobre 
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terceira empresa, contratada pela ré, ora apelante, que teria deixado 

de informar no Sistema “MANTRA” a necessidade de 

armazenagem da carga em temperatura especificada pelo 

fabricante. A propósito, conforme bem fundamentado na r. 

sentença recorrida: “referiu-se a ré à omissão em indicar a 

temperatura de armazenamento no sistema MANTRA, atribuindo a 

responsabilidade a uma empresa confessadamente pela ré contratada. 

Trata-se de terceirização (parcial) de serviço, pela qual a empresa 

transportadora transfere a execução de parte de suas obrigações 

contratuais para outra empresa. Resta claro, no entanto, que a 

responsabilidade pela execução completa e perfeita do contrato 

original de transporte é daquela que o celebrou” (fls. 201  o 

destaque não consta no original).

Ora, se a ré, ora apelante, ou a terceira 

empresa, por ela contratada, negligenciou ao deixar de informar 

no aludido Sistema MANTRA a necessidade de armazenamento da 

carga em determinada temperatura, outro não seria o resultado, 

senão o reconhecimento de sua responsabilidade pela avaria e 

interdição das mercadorias.

Nos limites das questões impugnadas, o 

resultado de procedência da ação principal (processo 

0061628-64.2012.8.26.0100) foi fundamentado nos seguintes 

termos:

“Restaram documentalmente comprovados 
e/ou incontroversos, além das provas já 
identificadas na análise das preliminares 
arguidas: 
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1) a especificação da temperatura em que 
deveria ser transportada e armazenada a 
mercadoria MAWB, a fls. 18; invoice, fls. 20; 
2) valor da carga a ser transportada da 
Europa para o Brasil (faturamento em euros): 
fls. 29; 
3) a transferência do valor em reais (fls. 34); 
4) ter sido a ora ré contratada para efetuar o 
transporte aéreo (fls. 26); 
4) interdição da mercadoria transportada, 
efetuada pela ANVISA, atestando: "Em 
decorrência de armazenagem da carga em 
condições ambientais, em desacordo com as 
especificações indicadas pelo fabricante na 
rotulagem do produto, na embalagem externa, 
no conhecimento aéreo, na fatura e no 
certificado de análise (armazenar de 2ºC a 
8ºC)." (fls. 47); 
5) responsabilidade pela avaria atribuída à 
empresa transportadora, ora ré, no Termo de 
vistoria emitido pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (fls. 51/56), constando no 
documento assinatura do transportador ou 
seu representante legal (fls. 56). 
A fls. 103, nos itens 128 e 129 da contestação, 
após explanação sobre diferentes 
procedimentos de armazenagem adotados 
pela transportadora (fls. 98/99, itens 107 a 
111), a ré tenta eximir-se da responsabilidade 
pela manutenção da mercadoria na 
temperatura indicada, alegando que o agente 
de carga preferiu contratar serviço diverso do 
indicado e se "tivesse contratado o transporte 
Lufthansa TD Cool/Passive Service a carga 
teria sido armazenada de modo diferente" (fls. 
103, item 129). 
Estas afirmações atestam que a ré confirma 
ter armazenado a carga sem observar a 
recomendação expressa nos documentos de 
fls. 18 e 20, acerca da necessidade de 
manutenção do produto na temperatura 
adequada. 
Paralelamente, a ré atribui responsabilidade 
ao agente de cargas: "No entanto, a ASCT 
INTERNATIONAL SpA preferiu não fazê-lo, o 
que deu origem ao dano. Foi o primeiro 
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comportamento danoso." (fls. 103, itens 
130/131). 
A seguir, aponta um "segundo comportamento 
danoso" (fls. 103, item 133), qual seja: 
funcionário da empresa responsável, "ao 
inserir no sistema MANTRA os dados relativos 
ao conhecimento de transporte (...) não 
identificou que a carga era perecível e devia ser 
armazenada a determinada temperatura" (fls. 
103, item 132). 
Ocorre que esta empresa é "a sociedade 
CROSSRACER DO BRASIL LTDA., o 
"handling agente" contratado pela Ré" (fls. 
86, item 17) para inserir os dados da carga no 
sistema MANTRA. 
No que se refere ao "primeiro comportamento 
danoso" apontado pela ré, qual seja a opção 
do agente de cargas pela contratação de 
procedimento de armazenagem impróprio, é 
fato que: a transportadora ré, ao oferecer 
diferentes procedimentos, é quem detém o 
conhecimento detalhado da importância das 
diferentes técnicas e suas finalidades; teve 
ciência da natureza da carga, posto que é ela 
quem emite o conhecimento de frete ou 
conhecimento de carga e, como acima 
detalhado, ao emiti-lo, fez referência à 
temperatura a ser mantida argumento usado 
contra o funcionário que inseriu os dados do 
conhecimento no sistema MANTRA!; faz 
parte de suas funções e dever se exercê-las 
com perícia e prudência o que, no caso, seria o 
dever de alertar o agente de cargas da opção 
errada -, tendo a ré, inclusive, a opção de não 
contratar o serviço, no caso de o agente 
persistir no erro, por saber que a 
armazenagem em temperatura diversa do 
indicado resultaria em avaria da mercadoria, 
como de fato ocorreu. Assim, fica constatado 
que a ré agiu com imperícia e/ou 
imprudência. 
Como "segundo comportamento danoso", 
referiu-se a ré à omissão em indicar a 
temperatura de armazenamento no sistema 
MANTRA, atribuindo a responsabilidade a 
uma empresa confessadamente pela ré 
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contratada. Trata-se de terceirização (parcial) 
de serviço, pela qual a empresa 
transportadora transfere a execução de parte 
de suas obrigações contratuais para outra 
empresa. Resta claro, no entanto, que a 
responsabilidade pela execução completa e 
perfeita do contrato original de transporte é 
daquela que o celebrou. 
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. (CC, art. 749) 
"Transporte de coisas ou de mercadorias é 
aquele em que o expedidor ou remetente 
entrega ao transportador determinado objeto 
para que, mediante pagamento de frete, seja 
remetido a outra pessoa (consignatário ou 
destinatário), em local diverso daquele em que 
a coisa (móvel ou semovente) foi recebida. As 
partes contratantes são apenas o 
transportador e o expedidor. (...) A entrega, 
como se vê, deverá ser feita ao destinatário ou 
a pessoa a quem o conhecimento tiver sido 
endossado." (DINIZ, Maria Helena. Curso de 
Direito Civil Brasileiro - 3. Teoria das 
Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 

São Paulo: Saraiva, 2008, p. 472 e 475)” (fls. 
201/202  os grifos não constam no 
original).

Por fim, não prospera a pretensão de 

redução do valor da condenação. Com o devido respeito, aplica-se 

in casu, o direito de regresso da seguradora, pelo valor integral da 

indenização paga à segurada, ante a responsabilidade objetiva da 

transportadora.

Não obstante o artigo 750, do Código 

Civil fazer menção ao valor constante no Conhecimento de 

transporte, para o caso, repita-se, o valor da mercadoria avariada 
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(em Euros) está devidamente comprovado pela nota fiscal de fls. 

20, com tradução juramentada às fls. 29 e o valor pago pela 

Seguradora, ora apelada, conforme constou no documento de fls. 

34 deverá ser pago pela ré, ora apelante.

Note-se que, nos termos do entendimento 

sumulado do Colendo Supremo Tribunal Federal, é garantido o 

direito de regresso da seguradora contra o causador do dano, para 

reembolso daquilo que despendeu, verbis: “O segurador tem ação 

regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente 

pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. (verbete 188).

Nesse sentido: “Ação regressiva - 

Transporte aéreo  Mercadorias extraviadas - Direito de regresso da 

seguradora  Aplicação da Súmula 188 do STF - Inaplicabilidade do 

Código Brasileiro de Aeronáutica - Valor que foi pago à segurada e 

que deve ser ressarcido à seguradora pela empresa aérea causadora do 

dano  Sub-rogação caracterizada - Indenização integral  Sentença 

mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” 1

Ainda neste diapasão, não há que se falar 

em aplicação da Convenção de Montreal ou do Código Brasileiro 

da Aeronáutica, valendo a oportunidade para colacionar os 

seguintes precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo:

1 TJ-SP Apel. 0014067-10.2013.8.26.0003, 38ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 
07.10.2015
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APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO DE 
COISAS  AÇÃO REGRESSIVA DA 
SEGURADORA EM FACE DA 
COMPANHIA AÉREA SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. 
Argumentos da apelante que não convencem - 
Cerceamento de defesa inocorrente - Prova 
documental carreada aos autos hábil ao 
deslinde da controvérsia - Comprovado o 
extravio das mercadorias - Direito de regresso 
da seguradora, pelo valor integral da 
indenização paga à segurada - 
Responsabilidade objetiva da transportadora 
no exato valor constante do conhecimento de 
frete - Art. 750 do Código Civil e verbete 188 
da Súmula do C. Supremo Tribunal Federal - 
Inaplicabilidade de aplicação da tarifação da 
indenização prevista no Código Brasileiro de 
Aeronáutica, na esteira de iterativos 
precedentes. SENTENÇA MANTIDA 
RECURSO DESPROVIDO” 2

“CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 
DE CARGA. AÇÃO DE REGRESSO DA 
SEGURADORA, POR SUBROGAÇÃO. 
EXTRAVIO DA MERCADORIA DURANTE 
A EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. O 
transportador deve tomar todas as cautelas 
necessárias para manter a mercadoria 
transportada em bom estado, 
responsabilizando-se desde o seu recebimento 
por seus prepostos até a entrega ao 
destinatário. O extravio ocorreu durante a 
execução do contrato, de modo que as rés 
respondem objetivamente pelo dano. DANO 
MATERIAL COMPROVADO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
REPARAÇÃO INTEGRAL (RESTITUTIO 
IN INTEGRUM). Inaplicabilidade da 
indenização tarifada prevista no Código 
Brasileiro da  Aeronáutica. Prevalece em 
nosso ordenamento jurídico o princípio da 
reparação integral (restitutio in integrum), 

2 TJ-SP Apel. 1017537-95.2014.8.26.0003, 37ªCâm. dir. Priv. Rel. Des. Sergio Gomes, j. 15.12.2015
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pelo qual a parte deve ser restituída de 
qualquer diminuição em seu patrimônio 
causada por ato de outrem. Correção 
monetária. Termo inicial. A atualização 
monetária visa a manter o poder de compra 
da moeda, eliminando as distorções em seu 
valor. Por isso, o valor deve ser corrigido a 
partir do desembolso. Apelação não provida” 
 3

Apelação cível. Seguro. Ação regressiva. 
Transporte aéreo de carga. Extravio de 
mercadoria. Pagamento da indenização 
securitária comprovado. Sub-rogação 
operada art. 786 do Código Civil. 
Responsabilidade objetiva da transportadora 
no exato valor constante do conhecimento de 
frete. Exegese do art. 750 do Código Civil. 
Inviabilidade da limitação do valor 
indenizatório art. 262 do Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Dano não relacionado a acidente 
aéreo. Precedentes. Sentença preservada. 
Recurso improvido” 4

“CONTRATO DE TRANSPORTE. Ação 
regressiva de seguradora contra a 
transportadora aérea. Sinistro de extravio da 
mercadoria. 1. Dispensa do direito de 
regresso. Pretensão da apelante de ser 
eximida da obrigação de reembolsar o valor 
correspondente ao sinistro. Inadmissibilidade. 
Restou preservado o direito de regresso da 
seguradora, em razão da ressalva constante 
no documento de que persiste esse direito 
quando ocorrer falta grave. 2. 
Responsabilidade tarifada. Inaplicabilidade 
no caso. Indenização total. Ocorrido extravio 
de mercadoria durante o transporte aéreo, 
nas circunstâncias do caso não se aplica a 
indenização tarifada prevista em legislação 
especial, porém a obrigação de reparação 
integral pelo montante do dano causado. Ação 

3 TJ-SP Apel. 0015094-13.2012.8.26.0084, 12ª Câm.Dir.Priv., Relª Desª Sandra Galhardo Esteves, j. 
em 15.10.15
4 TJ-SP Apel. 1003655-66.2014.8.26.0003, 12ª Câm.Extr.Dir.Priv., Rel. Des. Tercio Pires, j. em 
28/08/2015
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 rocedente. Recurso não provido” 5

Assim, conclui-se que a r. sentença de 

Primeiro Grau deverá ser mantida, da forma como lançada nos 

autos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Ante o exposto, afastadas as preliminares, 

não se conhece do recurso de fls. 283/290 e nega-se provimento ao 

recurso de fls. 232/277, ambos interpostos pela transportadora ré. 

Roberto Mac Cracken

           Relator

5 TJ-SP Apel. 1000242-11.2015.8.26.0003, 11ª Câm. Dir. Priv. REl. Des. Gilberto dos Santos, j. 
14.10.2015    
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