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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1077720-61.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILS CARGO 
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, é apelada TOKIO MARINE 
SEGURADORA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 MELO COLOMBI 
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 4 de setembro de 2017.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1077720-61.2016.8.26.0100 -Voto nº 44701t 2

VOTO Nº      :   44701t
APEL.Nº       :   1077720-61.2016.8.26.0100
COMARCA  :   SÃO PAULO (7ª VC)
APTE.           :   ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
APDO.          :   TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

*CONTRATO. SEGURO. REGRESSO. LEGITIMIDADE “AD 
CAUSAM”. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDENIZAÇÃO 
TARIFADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PROVA DO 
DANO.
1.  A agente de cargas é parte legítima para responder por danos 
decorrentes do transporte, ainda que tenha subcontratado outra 
empresa para realizar diretamente o trabalho.
2. A responsabilidade da agente de cargas decorre de sua 
condição, não cabendo denunciação da lide. Aliás, não cabe 
denunciação da lide quando há necessidade de introdução de 
fundamento novo.
3. Os documentos juntados aos autos demonstram com clareza o 
direito da seguradora.
4. Não é irrelevante a perda de quase quarenta quilos de prata, 
ainda que esse montante represente pouco mais de 1% da carga 
transportada.
5. Não cabe aplicação da indenização tarifada da Convenção de 
Montreal quando a carga transportada é devidamente informada, 
inclusive quanto a seu valor.
6. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, 
porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, 
possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles 
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta 
Corte. 
7. Recurso não provido.*

A r. sentença de fls. 252/267, cujo relatório ora se adota, julgou 

procedente ação regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A contra Ils 

Cargo Transportes Internacionais Ltda., para condenar a ré ao pagamento do valor 

de R$ 13.570,53, atualizado e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Inconformada, apela a vencida, sustentando ilegitimidade 

passiva; caber denunciação da lide à transportadora; inexistência de comprovação 

do dano (perda de mercadoria e valor pago à segurada); inexistência de nexo causal, 

diante da responsabilidade exclusiva da transportadora United Airlines Inc.; caber 

limite de responsabilidade contratual ajustado entre as partes; aplicação da 

Convenção de Montreal. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de 

suas razões.
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Recurso bem processado e respondido.

É o relatório.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem 

deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de 

decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento 

Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

 O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de 

Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a 

ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, 

houver de mantê-la”. 

Tal prática tem sido prestigiada tanto nesta Corte, como nas 

superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça).

DOS FATOS

Tokio Marine, autora e ora apelada, firmou contrato de seguro 

junto à empresa Cennabras Indústria e Comércio Eireli, garantindo as mercadorias 

transportadas em razão da atividade econômica da segurada. A segurada vendeu à 

empresa Pyropure Inc. 3.236 kg de prata (equivalente a 7.134,2 Lb). Ocorre que, 

após o transporte, a carga chegou ao destino com 7.049 Lb, uma diferença de 84 

libras (equivalente a 38 kg).

Diante dessa divergência, a seguradora efetuou o pagamento do 

prejuízo à sua segurada, no valor de R$ 13.570,53, exigindo, em regresso, o valor 

indenizado.

LEGITIMIDADE “AD CAUSAM”

A apelante foi contratada pela empresa Cennabras como agente 

de cargas (freight forwarder), responsabilizando-se, portanto, pelo transporte. Era 

ela quem contratava as transportadoras.

Tal como observou o juízo “a quo”, a ré detinha autonomia 
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financeira para subcontratar empresas para realizar o transporte. Ainda, então, que o 

transporte tenha sido realizado pela United Airlines, e não de forma direta pela ré, 

ora apelante, o fato é que esta agiu como principal responsável pela integridade da 

mercadoria transportada.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE

O agente de cargas funciona como idealizador de toda cadeia 

de transportes, assumindo responsabilidade do transporte por todo o trajeto até seu 

destino. Diante disso, responde pela conduta dos terceiros por ele contratado.

Ademais, resta assentado na doutrina e na jurisprudência 

entendimento restritivo quanto à admissibilidade da denunciação da lide, que só é 

permitida em casos em que o direito de regresso seja consequência automática da 

procedência do pedido principal. Se houver necessidade de introdução de fato novo 

na lide, a denunciação não é admitida. Neste sentido: Vicente Greco Filho, em 

“Direito Processual Civil Brasileiro” (1º volume, Editora Saraiva, 8ª edição, 

1993), Sidney Sanches (Denunciação da Lide no Direito Processual Civil 

Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1984, p. 121); Theotonio 

Negrão (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 29ª edição, 

atualizada até 5 de janeiro de 1998, Editora Saraiva, notas 11b e 12 ao artigo 70 

do CPC, p. 133/134, citando julgados de diversos tribunais, dentre eles STJ e STF).

No caso, a denunciação da lide implicaria introdução de 

empresa de transporte terceirizada, que poderia discutir responsabilidade ajustada 

junto à agente de cargas, questão essa estranha ao objeto da presente lide.

Não bastasse isso, a condição da ré como agente de cargas 

determina que sua responsabilidade seja considerada de resultado, e não de meio.

COMPROVAÇÃO DO DANO

Em que pesem os argumentos da apelante, há provas do dano 

indenizado por meio desta ação.

A autora juntou contrato de seguro, além dos documentos que 

informaram o sinistro e respectivo pagamento da indenização.

Apesar de a perda representar pouco mais de 1% da carga, em 
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se tratando de prata, um metal precioso, 38 kg desaparecidos não podem ser 

reputados por decorrentes de perda natural. Decerto, 38g poderiam ser considerados 

irrelevantes. Mas não quase quarenta quilos de prata.

E o documento de fls. 104 indica com clareza o valor 

indenizado em razão do transporte objeto da lide.

CONVENÇÃO DE MONTREAL

A indenização tarifada da Convenção de Montreal não se aplica 

ao caso de dano de carga cujo valor é devidamente informado quando do transporte.

Ademais, consoante esclareceu o juízo, é inoperante a cláusula 

de não indenizar.

CONCLUSÃO

Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do 

trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal 

como determinados em sentença (10% do valor da condenação), mormente se 

considerarmos a simplicidade da demanda e o valor suficiente para remuneração 

condigna do profissional.

E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção 

integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para 

evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno 

deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

MELO COLOMBI
Relator
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