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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1117596-23.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado AXA 
SEGUROS S/A, é apelado/apelante UNITED AIRLINES INC, Apelados AGILITY DO BRASIL 
LOGISTICA INTERNACIONAL S.A. e AGILITY LOGISTICS CORP.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento aos recursos,  
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SERGIO 
GOMES (Presidente) e JOÃO PAZINE NETO.

São Paulo, 29 de agosto de 2017

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto n.º 12047

Apelação nº 1117596-23.2016.8.26.0100  processo digital

Comarca: São Paulo

Apelantes e reciprocamente apeladas: Axa Seguros S/A e United Airlines Inc., Agility do Brasil 

Logística Internacional S.A. e Agility Logistics Corp.

Juiz (a): Daniela Dejuste de Paula

Apelações. Ação de ressarcimento por sub-rogação. 

Legitimidade de parte passiva. Inocorrência. Ausência de 

demonstração de que a corré tenha participado no transporte 

das mercadorias avariadas. Preliminar rejeitada. Sub-rogação 

caracterizada e prova do pagamento da indenização. 

Decadência. Inocorrência. Prova da indenização de avarias. 

Responsabilidade objetiva das rés pela entrega das mercadorias 

em perfeito estado. Avarias constatadas pela Infraero. 

Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente 

sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pelas 

rés. Sentença mantida. Recursos não providos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls. 

421/433, cujo relatório adoto em complemento, que: 1) Julgou extinto o processo sem resolução 

do mérito em relação à corré Agility do Brasil, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Referida 

decisão, por força do princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais despendidas pela corré, atualizadas desde o desembolso, bem como em 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa e 2) Julgou 

procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente,  ao pagamento de indenização no 

valor de R$18.579,00, acrescida de correção monetária, pela Tabela do TJSP, a contar do 

pagamento à segurada e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por força do princípio 

da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais 

despendidas pela autora, atualizadas desde o desembolso, bem como em honorários advocatícios 
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fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, recorrem a autora Axa Seguros S/A (antiga 

denominação Sul América Companhia de Seguros Gerais) e a corré United Airlines Inc.

A autora Axa Seguros S/A apela aduzindo a legitimidade passiva da 

apelada Agility do Brasil, porque participou no traslado da carga. Afirma que não há 

controvérsias de que a apelada Agility do Brasil  Logística Internacional S.A. é agente de cargas 

e representante no Brasil da transportadora Agility Logistics Corp, fato este que não foi 

contestado pela apelada. Salienta que a Agility do Brasil Logística Internacional S.A., mesmo 

não tendo participado diretamente desta cadeia específica de transporte, segundo entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, poderá ser responsabilizada como se transportadora fosse, 

representando a apelada Agility Corp. com seu próprio patrimônio, inclusive. Destaca que se ao 

agente é reconhecido o direito de exigir dos destinatários o pagamento dos fretes, é justo manter-

se na qualidade de representante do transportador estrangeiro diante das ações havidas por avaria 

ou outras consequências, pelas quais pode ser citado em juízo como mandatário. Diz que não há 

dúvidas de que as avarias ocorreram durante o transporte aéreo e que a apelada, pelo vínculo 

jurídico que possui com a empresa Agility do exterior, bem como com o transportador, deve 

responder pelas avarias ocorridas. Discorre acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor. Destaca que as integrantes do polo passivo tinham plena ciência do valor e dos 

detalhes das mercadorias que transportavam, bem como de seu extravio e avaria, o que se 

comprova inclusive quando do Mantra emitido pela Infraero (doc. 9 da inicial), no qual constou 

a efetiva verificação do extravio de parte da carga, os respectivos detalhes e os valores de cada 

mercadoria, fatos incontroversos nos autos. Requer o provimento do recurso a fim de que as 

apeladas sejam condenadas nos termos do pedido inicial (fls. 439/457).

A United Airlines Inc. também recorre, sustentando decadência por 

imprestabilidade do protesto por avarias. Afirma que se o próprio segurado não mais poderia 

demandar em juízo contra o causador do dano, em razão de acordo extrajudicial com plena e 

geral quitação, não há que se falar em sub-rogação, ante a ausência de direito a ser transmitido. 

Assevera que o documento de fls. 129 não atende à sua finalidade, pois genérico e desprovido 

das informações essenciais necessárias para contrariar a presunção de adimplemento do contrato 

pelo transportador, sendo esta a finalidade do instituto, mormente porque fala apenas em avarias 
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na embalagem, não em avarias ao conteúdo da carga e sequer há menção de qual tipo de avaria 

teria se dado na referida carga e sua consequência (por exemplo, produtos, quebrados, 

congelados, molhados, inutilizados etc). Afirma ausência de comprovação de avaria no conteúdo 

da carga. Diz que a própria seguradora reconhece que, de acordo com as siglas utilizadas no 

Siscomex-mantra designam avarias de “diferença de peso”, “amassado”, “refitado” e “furado”, o 

que sugere violação dos volumes segurados, mas não comprova possível violação à embalagem 

da carga transportada, devendo a seguradora ter se valido de laudo de vistoria anterior à retirada 

das mercadorias da zona primária, o que não ocorreu. Requer a improcedência dos pedidos 

iniciais uma vez que não há comprovação de quais avarias ocorreram ao conteúdo da carga e 

qual a sua extensão. Subsidiariamente pleiteia seja fixa a indenização obedecendo o limite de 17 

Direitos Especiais de Saque (DES) por quilo de mercadoria, tal como dispõe a legislação 

aplicável em matéria de transporte aéreo (Convenção de Montreal  Decreto 5.910/2006), 

porque, ainda que se entendesse pela aplicabilidade do inciso I, do artigo 51 do Código de 

Defesa do Consumidor, admite-se a limitação da responsabilidade e, consoante estabelece o art. 

18.2 da Convenção de Montreal, a responsabilidade do transportador fica limitada a 250 Francos 

Poicarés, o equivalente a 17 (DES). Pugna pelo provimento do recurso (fls. 460/470).

Recursos tempestivos e com preparos (fls. 458/459 e 471).

As rés Agility do Brasil Logística Internacional S.A. e Agility 

Logistics Corp., e a autora Axa Seguros S.A., apresentaram contrarrazões pleiteando a 

manutenção da sentença (fls. 474/490, 494/505 e 506/551). A United Airlines Inc. manifestou 

seu desinteresse na apresentação de contrarrazões ao recurso da autora e pugnou pelo total 

provimento ao seu recurso de apelação de fls. 460/470 (fls. 491/492).

É o Relatório.

Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento de danos fundada em 

contrato de seguro na modalidade transporte internacional de mercadorias.

A decisão recorrida foi disponibilizada no DJe de 17/03/2017 



        PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  SÃO PAULO 

   37.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

1117596-23.2016.8.26.0100  cst 5

(fls.434/438), na vigência do novo Código de Processo Civil, de modo que o recurso deve ser 

analisado pelos parâmetros nele previstos. O enunciado nº 3, do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, destaca: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Alega a autora Axa Seguros S.A.(antiga denominação Sul América 

Companhia de Seguros Gerais), na inicial, que ajuizou ação regressiva de ressarcimento de 

danos contra Agility Logistics Corp., Agility do Brasil Logistica Internacional S.A., United 

Airlines Inc., por ter firmado com a empresa Globo Comunicação e Participações S.A. contrato 

de seguro na modalidade Transporte Internacional, por meio do qual se obrigou, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir todas as mercadorias transportadas em razão de sua atividade 

empresarial, em trechos nacionais e internacionais. Afirma que foram constatadas avarias de 

diferença de peso, amassado, refitado e furado na mercadoria composta por componentes 

eletrônicos importados, listados no “Commercial Invoice” em anexo, no exato momento da 

chegada do avião ao aeroporto de destino. Aduz que, após a constatação das avarias, sua 

beneficiária encaminhou à segunda ré o competente protesto, informando a esta o ocorrido e, em 

vista do prejuízo constatado, a beneficiária acionou suas prerrogativas contratuais contra a 

autora, que se responsabilizou pelos prejuízos causados em razão da desídia das rés, pagando 

indenização no importe de R$18.579,00, consoante comprovante anexo, sub-rogando-se em 

todos os direitos e ações que lhe competiam contra as rés. Frisa que o agente de carga age como 

o principal idealizador de toda a cadeia do transporte, assumindo a responsabilidade de 

transportar as mercadorias durante todo o trajeto, independentemente se foi o transportador de 

fato ou não, ou seja, mesmo que o agente de carga não desempenhe pelas próprias mãos, o 

transportador é responsável pela sua execução por força de terceiro. Aponta falha de execução do 

contrato de transporte, uma vez que a responsabilidade é objetiva, e as rés não cumpriram com 

sua obrigação de guardar, vigiar e conservar, mantendo a incolumidade da coisa transportada ao 

seu destino. Requer a condenação solidária das rés Agility Logistics Corp. e Agility do Brasil 

Logística Internacional S.A., na qualidade de representante nacional da empresa estrangeira, bem 

como a condenação solidária da United Airlines Inc., ao pagamento da importância de 

R$18.579,00, a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos contados desde 
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o desembolso (fls. 01/46).

A Agility do Brasil Logística Internacional S/A, em contestação, arguiu 

sua ilegitimidade passiva porque não existe nos autos qualquer documento que comprove sua 

participação no contrato de transporte anunciado pela autora e, ainda, sustentou a ocorrência de 

decadência. Aponta incapacidade ativa da autora por ausência de pagamento válido para a sub-

rogação do direito, uma vez que o documento de fls. 130/131, sob nº 2122001454, não se presta 

a demonstrar que o sinistro anunciado no documento representa indenização paga por eventuais 

avarias sofridas no transporte aéreo das mercadorias objeto de cobrança destes autos, amparadas 

pelo conhecimento aéreo Lax 0777 564.  Requereu a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a improcedência dos pedidos iniciais (fls. 140/169). Juntou documentos 

(fls. 170/185).

A corré Agility Logistics Corp. aduziu preliminarmente ilegitimidade 

ativa e decadência e, no mérito, reiterou as alegações da corré Agility do Brasil, pleiteando a 

improcedência dos pedidos iniciais (fls. 186/210). Apresentou documentos (fls. 211/212).

A United Airlines Inc. (nova razão social da Continental Airlines Inc.), 

em sua contestação, alega preliminarmente decadência e, no mérito, assevera que a autora não se 

ateve na inicial às avarias e não comprovou sua sub-rogação. Insurgiu-se contra a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e requereu a limitação da condenação a 17 DES por quilo de 

mercadoria, porque não expedido o seu valor no início do transporte (fls. 213/229). Acostou 

documentos (fls. 324/385).

Não é o caso de acolhimento da preliminar de legitimidade passiva 

arguida pela autora apelante.

De fato, a Agility do Brasil atua tão somente como representante da 

corré Agility Corps, não restando demonstrado nos autos de que ela tivesse tido participação no 

transporte das mercadorias avariadas. 

A MMª “a quo” assim consignou:

“Outrossim, a requerente, em réplica, ateve-se à questão da 
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ilegitimidade passiva relacionada aos freight forwarders. Entretanto, a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos autos nada discutia 

acerca disso, vez que focou na questão de não ter a correquerida 

Agility do Brasil auxiliado no transporte.

Deve, assim, ser extinta a ação, com relação à correquerida Agility do 

Brasil, na forma do artigo 485, VI, do CPC.” (fls. 425).

A preliminar, assim, deve ser rejeitada.

No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do 

recurso.

Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

Primeiramente, quanto à alegação de decadência, inaplicável a norma 

do art. 754, parágrafo único do Código Civil à cobrança em regresso da seguradora, sendo 

aplicável somente na relação originária entre a transportadora e a destinatária da carga. Nesse 

sentido:

“Ação regressiva proposta pela seguradora contra Transportadoras. 

Transporte multimodal. Compra de produtos químicos. Prazo 

decadencial previsto no art. 754 do Código Civil. No contrato de 

transporte, o prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754, 

parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda 

parcial ou avaria da carga, isto é, à denúncia do evento danoso na 

relação contratual entre a empresa contratante e a transportadora 

contratada. Este prazo (decadencial) não se confunde nem interfere no 

direito à indenização pelos prejuízos causados. Seguradora que, ao 

pagar a indenização à empresa segurada, sub-roga-se nos direitos 

desta contra as transportadoras (art. 786, CC). Instituto da decadência 

que não se confunde com o da prescrição. Afastamento da decadência 
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e julgamento do mérito da causa (art. 515, § 03º, CPC). Conjunto 

probatório que demonstra que as avarias se deram por conta da 

atividade das transportadoras e armazém. Responsabilidade objetiva e 

solidária. Ação procedente em parte Recurso provido em parte.” 

(Apelação nº 0063637-70.2010.8.26.0002, Relator Des. SÉRGIO 

SHIMURA, 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, j. em 13.08.2014).

Responsabilidade civil. Contrato de seguro. Ressarcimento de danos 

oriundos de avaria em carga importada. Prazo decadencial de 10 dias 

de que trata o parágrafo único, do art.754, do Código Civil, que tem 

aplicação à relação contratual existente entre o destinatário e a 

Transportadora. Precedentes jurisprudenciais. Termo inicial que, 

ademais, corresponde à data da entrega, não havendo falar-se, na 

hipótese, em protesto intempestivo. Sentença mantida. Recurso 

improvido.” (Apelação nº 4002318-85.2013.8.26.0565, Relator Des. 

PAULO ROBERTO DE SANTANA, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 

em 30.09.2015).

Assim, conquanto decadencial o prazo de 10 dias, este é determinado 

somente para a reclamação entre o proprietário da carga e seu transportador, não importando em 

exclusão da responsabilidade do próprio transportador.

De outra feita, cumpre destacar que a apelante United Airlines Inc. 

tinha plena ciência do valor e dos detalhes das mercadorias que transportava, mesmo porque as 

cargas são acompanhadas de documentos identificadores do seu conteúdo, consoante 

demonstram “comercial invoice” e conhecimento de transporte, inferindo-se que ela não poderia 

transportar carga sem o conhecimento do seu valor e características.

Desse modo, a indenização deve corresponder ao valor da mercadoria 

avariada, de forma integral, não sendo esta subordinada a peso da mercadoria, com incidência da 

Convenção de Varsóvia, como pretende a apelante United Airlines Inc., mormente porque a 
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autora apresentou documento para demonstrar sua condição de seguradora (fls. 98/109), bem 

como para comprovar que indenizou sua beneficiária pelas avarias (fls. 131/325), sub-rogando-

se no direito dessa perante as corrés.

A MMª Juíza “a quo” assim resolveu a questão:

“No que tange à limitação da condenação pleiteada, tem-se por 

inaplicável o art. 22 da Convenção de Montreal, independentemente de 

se tratar de relação consumerista ou não, haja vista que as avarias 

decorreram de erro imputável às requeridas. Nesse sentido, aliás, 

aponta a jurisprudência do E. TJSP:

'Apelações Cíveis. Transporte aéreo. Carga. Transporte cumulativo. 

Ação regressiva de danos movida pela seguradora sub-rogada. 

Sentença de procedência. Inconformismo das corrés. Legitimidade 

ativa da seguradora. Sub-rogação da companhia seguradora nos 

direitos da segurada, em razão do que pagou por força da apólice. 

Legitimidade passiva da transportadora e da agente de cargas para 

responder por danos causados à carga durante o traslado. Decadência 

e prescrição não configuradas. Inaplicabilidade do CDC. Aplicação do 

CBA, Convenções internacionais e Legislação Comum. Carga 

avariada, enquanto estava sob a guarda das corrés para o transporte. 

Direito à indenização plena. Inaplicabilidade do art. 22 da Convenção 

de Montreal. Termo inicial dos juros de mora. Citação. Recurso da ré 

agente de carga não provido. Recurso da transportadora aérea 

provido em parte, apenas para alterar o termo inicial dos juros de 

mora'  (Apelação nº 1017847-36.2016.8.26.0002, 22ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, DJe de 09/03/2017)” (fls. 

427).

E nem se diga que não houve avarias nas mercadorias, pois restou 

constatada pela Infraero, por meio da Siscomex Mantra mediante os códigos “A”, “C”, “G” e 

“H”, respectivametne, a diferença de peso, com embalagens amassadas, refitadas e furadas, a 
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danificar os produtos eletrônicos os quais estavam sob os cuidados da corré United, contratada 

pela corré Agility Corp.  para transportar a carga da segurada (fls. 118). 

O pagamento foi realizado pela autora (fls. 131 e 325), após 

constatadas as avarias nos produtos eletrônicos pela Infraero (fls. 118), por força do contrato de 

seguro firmado entre a autora e a empresa Globo Comunicações (fls. 98/100). Assim, aplicável o 

artigo 786 do Código Civil, uma vez que operada a sub-rogação.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal é clara:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo 

que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

As avarias causadas nas mercadorias transportadas resultaram no 

prejuízo de R$18.579,00, valor pago pela autora/seguradora à segurada, sub-rogando-se no 

direito ao reembolso pelas corrés, que deram causa ao evento danoso, conforme documentos 

existentes nos autos, suficientes para demonstrar o dever de indenizar (fls. 118, 131/325).

Destarte, os recursos de apelação devem ser desprovidos, mantendo-se 

a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados. 

Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, diante do trabalho 

adicional realizado em grau recursal:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, 

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários 

devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites 

estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
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Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, em sua obra “Primeiros 

Comentários do Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, citados nos Embargos de 

declaração nº 2044660-89.2016.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, Relator RUY 

COPPOLA, j. 12.5.16, observam a existência de dupla finalidade para a fixação dos honorários 

recursais:

“Sem previsão no Código vigente (CPC/73), o NCPC inova ao prever 

a fixação de honorários advocatícios na fase recursal. O dispositivo 

estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, fixará nova verba 

honorária advocatícia, atento aos parâmetros dos §§ 2º ao 6º, e o 

limite total de vinte por cento para a fase de conhecimento. Esse 

dispositivo busca atingir duas finalidades. A primeira delas consiste na 

tentativa de impedir recursos infundados e protelatórios, pois a parte 

que desta forma agir sofrerá imposições pecuniárias adicionais. De 

outro lado, quer-se que haja a remuneração gradativa do trabalho do 

advogado. A regra, portanto, apresenta dúplice caráter, tanto punitivo 

como remuneratório.

A majoração, no caso, é obrigatória, consoante o dispositivo legal 

acima citado. Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:

“Ação despejo - Denúncia vazia - Procedência decretada - 

Prorrogação da execução do contrato por tempo indeterminado - 

Prévia notificação judicial - Ocorrência de pretensão resistida -

Majoração da verba honorária  - Aplicação do § 11 do artigo 85 do 

CPC de 2015 - Apelo desprovido, com observação” (Apelação 

1029805-74.2015.8.26.0577, 29ª Câmara de Direito Privado, Relator 

FORTES BARBOSA, j. 31.5.17).

Trecho do v. acórdão: 

“Na sistemática nova estabelecida para a verba honorária 

advocatícia, foi introduzida a figura dos honorários recursais, como 
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acréscimo àqueles já anteriormente arbitrados. Este acréscimo, 

efetuada uma leitura atenta do §11 do artigo 85 do CPC de 2015, não 

é meramente facultativo, ele é obrigatório e decorre da atuação 

concreta do advogado em segunda instância, efetivado novo trabalho 

profissional, este consistente, na espécie, na apresentação de 

contrarrazões a um recurso de apelação. Tudo somado, cabe majorar 

a verba honorária devida pela apelante em favor da apelada para 

12,5% (doze e meio por cento) do valor atualizado da causa”.

(grifei).

Em razão da extinção do processo em relação a corré Agility do Brasil, 

os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da sucumbência da autora 

em 10% do valor da causa (vc = R$18.579,00). Diante do trabalho adicional realizado em grau 

de recurso pela apelada Agility do Brasil, que ofertou contrarrazões (fls. 474/490), elevo os seus 

honorários para 15% do valor da causa atualizado.

Quanto à parte da sentença que julgou procedente o pedido formulado 

na ação regressiva de ressarcimento de danos, os honorários advocatícios foram arbitrados em 

razão da sucumbência das corrés em 10% do valor da condenação. Diante do trabalho adicional 

realizado em grau de recurso pelas apeladas  Agility Logistics Corp., e Axa Seguros S.A., que 

apresentaram contrarrazões (fls. 494/505 e 506/551), elevo os seus honorários para  15% do 

valor da causa atualizado.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o 

julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. 

Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas 

partes.

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento 

aos recursos. 

Pedro Kodama

Relator

(Assinatura digital)
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