
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
19ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2017.0000710232

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000466-78.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KUENE 
+ NAGEL S.R.O, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a petição de 
adiamento. Deram provimento parcial ao recurso, 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 
RICARDO NEGRÃO (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO 
COSTA.

São Paulo, 18 de setembro de 2017.

CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 15249

Apelação nº 1000466-78.2017.8.26.0002

Comarca: São Paulo 

APELANTE: KUEHNE + NAGEL S.R.O.

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S/A  

APELAÇÃO  Transporte Aéreo de Cargas  Ação de 

regresso ajuizada por seguradora  Danos e avarias na 

mercadoria transportada  Sentença de procedência  

Pleito de reforma  Admissibilidade, em parte  Apelante 

na qualidade de agente de carga, atuando como 

representante do transportador frente ao contratante, 

com ele respondendo solidariamente, de forma objetiva  

Precedentes  Dano e nexo de causalidade efetivamente 

demonstrados  Avarias apontadas em sistema, por 

ocasião do desembarque  Extensão dos danos que não 

eram passíveis de pronta constatação  Regular 

notificação da ré, que se manteve inerte quanto à 

averiguação dos fatos  Laudo emitido pelo fabricante da 

mercadoria  Defeito na prestação de serviços 

caracterizado, a justificar a responsabilização pretendida 

 Prejuízos do segurado que, todavia, não foram 

discriminados nem, tampouco, comprovados nos autos, 

inexistindo subsídios para a condenação no montante 

pretendido pela apelada  Ressarcimento, nesse passo, 

que deve se restringir ao valor das mercadorias  Juros e 

correção corretamente fixados, tendo em vista a natureza 
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do débito  Inaplicabilidade da taxa SELIC  Sentença 

reformada, em parte  Recurso parcialmente provido, 

com observação.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

Kuehne + Nagel S.R.O, em face de r. sentença de fls. 148/152, 

proferida pelo MM. Juízo da 7ª. Vara Cível do Foro Regional II  Santo 

Amaro, da Comarca da Capital, nos autos de ação regressiva promovida 

por AIG Seguros Brasil S/A, por meio da qual fora julgado procedente 

o pedido da autora, condenando-se a ré ao pagamento da importância de 

R$ 37.183,31, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária, a ser calculada pelo índice adotado pelo 

TJSP, a partir do efetivo desembolso, além das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 

10% do valor integral do débito.

Busca, a apelante, a reforma do decidido. Sustenta, 

incialmente, que sua responsabilidade no caso é subjetiva, por se tratar 

de mera agente de carga, auxiliar da transportadora. Alega, ainda, que 

não houve comprovação do dano, de sua extensão e do nexo de 

causalidade, ônus que incumbia à apelada. Aduz que não vieram aos 

autos laudo pericial conjunto ou mesmo laudo técnico a subsidiar as 

afirmações da autora, que se limitou a juntar documento produzido 

unilateralmente, contendo conclusões singelas e superficiais, baseadas 

em análise visual e sem apontar o momento da ocorrência das avarias. 

Refere, também, ao excesso no “quantum” pretendido pela apelada, 
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cuja forma de apuração não foi indicada, nem, tampouco, esclarecida a 

destinação dada às peças danificadas. Argumenta, nesse passo, quanto à 

necessidade de apuração dos prejuízos em sede de liquidação de 

sentença. Insurge-se, por fim, quanto à forma de correção da 

condenação, pretendendo a utilização da taxa SELIC como único 

indexador, à luz do disposto no art. 406, do Código Civil. Colaciona 

julgados com o fito de corroborar suas teses (fls. 159/181). 

Recurso tempestivo, preparado e regularmente 

processado, nos termos da lei.

Contrarrazões às fls. 189/203, pugnando pela 

manutenção do julgado.

É o relatório.

Conheço do recurso, haja vista a presença dos 

pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento 

ajuizada por seguradora, objetivando o recebimento do montante pago a 

título de indenização em decorrência de avarias em mercadoria 

transportada por intermédio da ré.

Consigne-se, ab initio, que a responsabilidade da 

apelante, que atuou como agente de cargas, é também objetiva, 

porquanto solidária para com o transportador, uma vez que fora ela a 

contratada pelo importador para a operação, tendo subcontratado a 

empresa Lufthansa para a realização do transporte, motivo pelo qual 
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responde solidariamente pelos danos ocorridos durante o percurso da 

carga até o destino.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Corte:

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação 

regressiva  Transporte aéreo de cargas  

Extravio/avarias de mercadorias - 

Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto 

no parágrafo único do artigo 754 do código civil 

- Responsabilidade objetiva e solidária do agente 

de carga e da transportadora - Inteligência do 

artigo 734 do código civil - Reparação baseada 

no direito comum - Inaplicabilidade da 

indenização tarifada prevista em legislação 

especial - Indenização paga pela empresa 

seguradora  Sub-rogação caracterizada  

Inteligência do artigo 786 do Código Civil - 

Falha na prestação dos serviços caracterizada  

Responsabilidade objetiva - Aplicação do CDC  

Possibilidade  Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça  Sentença reformada  Recurso 

provido.” (TJSP; Apelação 1015429-25.2016.8.26.0100; 

Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 04/11/2016; Data de Registro: 04/11/2016)

“Ação regressiva de ressarcimento de danos  
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Seguradora contra as causadoras do dano  

Reparação Civil  Transporte aéreo de 

mercadorias  Extravio de parte da mercadoria 

 Legitimidade passiva  Responsabilidade 

objetiva e solidária dos agentes atuantes na 

cadeia de prestadores de serviços  Decadência 

não verificada  Extravio constatado na vistoria 

com ressalva em Mantra/Siscomex  Ademais, 

protesto realizado pela segurada quando do 

recebimento da carga a menor  Prazo 

prescricional decenal  Precedentes do STJ  

Convenção de Varsóvia  Inaplicabilidade da 

indenização tarifada estipulada na legislação 

especial  Indenização integral prevista no 

Código Civil  Entendimento consolidado do 

STJ  Correção monetária incidente a partir do 

desembolso da indenização paga à segurada  

Cômputo dos juros moratórios somente a partir 

da citação  Sentença reformada para esse fim  

Recurso da corré Kuehne + Nagel parcialmente 

provido e desprovido o da corré Qatar Air 

Ways.” (TJSP; Apelação 1072514-71.2013.8.26.0100; 

Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 14ª Câmara 

de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro: 

19/10/2016) 
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Posto isso, no tocante ao dano e o nexo de 

causalidade, tem-se por suficientemente demonstrados.  

Depreende-se, da análise do conjunto probatório 

produzido nos autos, que as avarias foram apontadas pelo sistema da 

INFRAERO por ocasião do desembarque, consoante tela acostada às 

fls. 71, questão que, inclusive, restou incontroversa no feito.

Com efeito, a despeito de não indicar precisamente 

a situação da mercadoria, constatação que, aliás, não poderia ser 

realizada de pronto, tendo em vista a sua natureza, a indicação serve 

como início de prova do dano, a induzir presunção de sua ocorrência, 

salvo demonstração em sentido contrário. 

Ora, se as embalagens foram tidas como amassadas, 

quebradas, despregadas e com diferença de peso, o ônus de demonstrar 

que tais fatos só se restringiram ao aspecto externo incumbia ao agente, 

o qual, todavia, quedou-se inerte, a despeito de regularmente notificado 

para os efeitos do art. 754, do Código Civil (vide fls. 73/74).

Nesse passo, é certo que a iniciativa para a 

produção do laudo conjunto mencionado nas razões de reforma deveria 

ter partido da própria recorrente, ciente que estava da situação da carga, 

cabendo-lhe, assim, a resolução de inspecioná-la.   

Da mesma forma, reputa-se suficientemente 

demonstrando o dano, atestado em laudo emitido pelo próprio 

fabricante, enumerando as avarias, devidamente ilustradas (fls.76/78). 
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Observe-se que a indicação do momento em que ocorreram os danos, 

foge ao objeto do trabalho realizado, eminentemente técnico e restrito 

às características do produto.  

No tocante ao valor da condenação, todavia, assiste 

razão à recorrente. 

Vê-se que o montante indicado no pedido 

condenatório (R$ 37.183,31  fls. 15) não fora discriminado na petição 

inicial. A autora não especificou os fatores considerados para o cálculo 

da indenização paga o cliente, nem tampouco, amparou a pretensão com 

prova dos prejuízos computados, não obstante o ônus que lhe incumbia, 

revelando-se insuficiente para tanto a tabela copiada às fls. 79.

Descabida, contudo, a pretensão de comprovação 

da destinação dos bens, porquanto inexistente nos autos qualquer 

indício de que tenham revertido em benefício da seguradora.

Por tal razão, comporta parcial reforma a r. 

sentença, apenas para alterar o valor da condenação, que deve 

corresponder, exclusivamente, ao valor da mercadoria avariada (80 

compressores), declarado em nota fiscal, convertido na data do 

pagamento efetuado ao segurado, montante que deverá ser indicado 

pela apelada em sede de cumprimento de sentença, dispensada a 

liquidação, por se tratar de simples cálculo aritmético, nos termos do 

que dispõe o §2º, do art. 509, do CPC.

Por fim, tem-se como corretos os parâmetros 
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fixados pelo d. magistrado “a quo” para a correção do débito, os quais 

estão em consonância com o disposto no art. 406, do Código Civil e a 

jurisprudência desta C. Corte.

Consigne-se a inaplicabilidade da taxa SELIC, que, 

segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, “tem aplicação especifica a 

casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de 

tributos federais. Não é a ela que se refere o art. 406 do novo 

Código Civil, mas ao percentual previsto no art. 161, par. 1º, do 

CTN” (STJ-RF 396/397).

No mesmo sentido, o Enunciado nº 20, do CJF, in 

verbis:

“A taxa de juros moratórios a que se refere o 

art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao 

mês.” 

Confiram-se, a respeito, precedentes deste E. 

Tribunal de Justiça:

“Ação de indenização por danos materiais, 

danos morais e LUCROS CESSANTES. 

Sentença que julgou o pedido inicial procedente, 

em parte. Reconhecida a sucumbência recíproca. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Comércio 

virtual. Bloqueio indevido da conta da autora na 
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página eletrônica do réu, a qual era utilizada 

para intermediação de vendas. DANOS 

MATERIAIS. Determinação, em primeiro grau, 

da devolução do valor de R$ R$ 1.940,72 (um 

mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois 

centavos), que havia sido retido pelo apelante. 

Manutenção. DANOS MORAIS. Tendo havido o 

necessário comando judicial de reparação dos 

danos materiais sofridos pela recorrida, forçoso 

reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma 

como apresentada, não seria capaz de produzir 

efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes 

da mera contrariedade ou de aborrecimento 

típico do meio negocial. Danos morais 

indenizáveis inexistentes in casu. Apelo provido 

neste ponto. TAXA SELIC. Pretensão de sua 

aplicação no cálculo da atualização monetária e 

juros legais. Descabimento. Utilização da Tabela 

Prática deste Tribunal, cujos índices são idôneos 

para tal fim. Precedentes. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. Porque decaíram ambas as 

partes, mantém-se a disciplina da sucumbência 

tal qual estipulada no decisum vergastado. 

Sentença reformada. Recurso provido em parte 

para afastar a condenação do apelante ao 

pagamento de indenização por danos morais.” 
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(TJSP; Apelação 0027234-26.2015.8.26.0100; Relator 

(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do 

Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017) 

“Ação de indenização por danos morais - 

contrato de transporte rodoviário - extravio de 

bagagem - passageiro que foi abandonado em 

local diverso do destino final, tendo o ônibus 

seguido viagem com sua bagagem - dano moral 

caracterizado - indenização devida - aplicação 

da tabela prática do Tribunal de Justiça para a 

correção monetária - juros de mora de 1% ao 

mês - não incidência da taxa Selic - ação julgada 

procedente - sentença mantida - recurso 

improvido.” (TJSP; Apelação 

1019151-65.2014.8.26.0576; Relator (a): Coutinho de 

Arruda; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 07/03/2017; Data de Registro: 07/06/2017) 

“APELAÇÃO. Prestação de Serviços. Ação de 

indenização por danos materiais e morais, 

julgada parcialmente procedente. - Falha na 

prestação do serviço. Preposto da ré que não 

controlou devidamente o acesso de usuários à 

pista de neve. Culpa exclusiva do autor ou de 

terceiro não comprovada. Serviço que não foi 
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adequadamente prestado. Negligência do 

preposto da ré. Responsabilidade objetiva da ré, 

prestadora de serviços, devidamente 

caracterizada (art. 14, caput do CDC) 

ensejadora do dever de indenizar o prejuízo 

extrapatrimonial experimentado pelo 

consumidor. - Dano moral configurado. 

Indenização arbitrada em R$ 25.000,00. Valor 

reputado insignificante pelo autor e excessivo 

pela ré. Sopesadas as circunstâncias da lide e 

valorada a prova produzida, a indenização deve 

ser mantida, pois não se revela inexpressivo e 

nem exagerado, atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e as 

diretrizes estabelecidas no art. 944 do Código 

Civil. - Aplicação da Taxa Selic. Impossibilidade. 

Correção que deve ser aplicada de acordo com a 

Tabela Prática deste Tribunal, e os juros de 1% 

ao mês. - Pretensão ao recebimento de 

indenização por danos materiais, consistente no 

valor que dispendeu com a contratação de 

advogado para o ajuizamento da ação. 

Descabimento. Relação estritamente contratual 

que vincula apenas os contratantes, sendo 

inerente ao exercício regular de direitos 

constitucionais, cujos custos, por si só, não são 
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indenizáveis. Sentença parcialmente modificada. 

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDO, apenas para constar que a correção 

deverá ser feita com base na Tabela Prática 

deste Tribunal, e com juros de mora de 1% ao 

mês, mantendo-se, no mais, a r. sentença 

proferida, e DESPROVIDO O RECURSO DA 

RÉ.” (TJSP;  Apelação 1003700-02.2015.8.26.0564; 

Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 22/05/2017; Data de Registro: 

23/05/2017) 

Destarte, comporta parcial provimento o recurso, 

para alteração do “quantum” da condenação, que deve corresponder ao 

valor das mercadorias avariadas, descritos em nota fiscal, convertido na 

data do pagamento da indenização ao segurado, montante a ser 

apresentado pelo exequente em sede de cumprimento de sentença.

Observe-se, por fim, o entendimento fixado por esta 

C. Câmara quanto à inaplicabilidade da legislação aeronáutica e 

eventual limitação das indenizações em casos como o “sub judice”:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de 

transporte cumulativo. Transporte aéreo. Avaria 

de carga. Responsabilidade solidária a que alude 

o artigo 733, § 2º, do Código Civil. Apuração de 

sinistro ocorrido durante o transporte aéreo, 
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conforme constatado no documento denominado 

"Siscomex/Mantra". Legitimidade passiva ad 

causam e solidária da agente de cargas e da 

empresa aérea. Inaplicabilidade da legislação 

aeronáutica. Incidência da lei comum. Hipótese 

em que a seguradora subrogou-se nos direitos e 

ações da segurada. Pagamento da indenização 

securitária comprovado. Direito de regresso 

assegurado. Ressarcimento do valor pago pela 

seguradora determinado. Sentença mantida. 

Pedido inicial julgado procedente. Recurso 

improvido. RESPONSBILIDADE CIVIL. 

Transporte aéreo. Avaria de carga. 

Descabimento do pedido de ressarcimento de 

despesas efetuadas pela seguradora com a 

contratação de auditoria com a finalidade de 

regulação do sinistro da carga transportada. 

Consideração de que tais gastos são próprios da 

atividade empresarial por ela desenvolvida e não 

alcançaram a segurada, em cujos direitos se sub-

rogou a seguradora. Sentença de procedência 

reformada neste aspecto. Recurso provido neste 

ponto. Dispositivo: deram provimento em parte 

ao recurso.” (TJSP;  Apelação 

1057036-21.2016.8.26.0002; Relator (a): João Camillo de 

Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara 
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Cível; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 

03/07/2017)

Uma vez parcialmente acolhido o recurso, deixo de 

fixar honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros 

estabelecidos em julgamento do Recurso Especial nº 1.573.573 - RJ, 

(STJ, 3ª T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que 

limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento integral ou o 

desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo 

órgão colegiado competente”.

Pelo exposto, por meu voto, dou parcial 

provimento ao apelo, nos termos da fundamentação supra.

CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
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