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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 
1117596-23.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante UNITED 
AIRLINES INC, são embargados AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL 
S.A., AGILITY LOGISTICS CORP e AXA SEGUROS S/A.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. 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, 7 de novembro de 2017

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto nº 12522

Embargos de Declaração nº 1117596-23.2016.8.26.0100/50000 Processo Digital

Comarca: São Paulo

Embargante: United Airlines Inc

Embargado(a):  Agility do Brasil Logística Internacional S.A., Agility Logistics Corp e Axa 

Seguros S/A

Juiz(a): Daniela Dejuste de Paula

Embargos de declaração. Ação de ressarcimento por sub-rogação. 

Pedido de limitação da indenização com fundamento na Convenção de 

Montreal sobre unificação das regras sobre transporte aéreo 

internacional. Observância de acordos e tratados internacionais em 

relação à ordenação de transporte internacional, conforme art. 178 da 

Constituição Federal. Precedentes do STF. Inexistência de declaração 

especial de valor ou comprovação de pagamento suplementar de frete, 

autoriza a limitação da indenização. Inteligência do art. 22, item 3 da 

Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto 5.910/2006.   

Embargos acolhidos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por United Airlines Inc 

contra o v. acórdão desta C. 37ª Câmara de Direito Privado que negou provimento aos recursos 

de apelação interpostos (fls. 558/569). 

Sustenta a embargante que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou 

sobre a limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal, conforme interpretação ao 

art. 178 da Constituição Federal conferida no RE 636331 do STF. Requer o provimento do 

recurso (fls. 01/05).
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Recurso tempestivo. 

Em suas contrarrazões a embargada Axa Seguros S/A afirma que a 

situação dos autos não se amolda ao precedente contido no RE 636331, pois naquele a 

controvérsia gira em torno de extravio de bagagem e prazo prescricional e neste se fala em falha 

na prestação de serviço de transporte e reparação de danos sofridos pela coisa transportada. 

Requer o desprovimento do recurso (fls. 11/21).

É o Relatório.

É o caso de acolher os embargos de declaração para dar parcial 

provimento ao recurso de apelação de United Airlines Inc.

A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls. 559): 

“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.”

O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de 

modo que o transportador deve levar a coisa transportada ao local de destino, no modo, termo e 

condições contratados.

Não obstante e embora as pretensões recursais apresentadas no 
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precedente indicado pela embargante e no caso ora analisado possam apresentar algumas 

singularidades, a razão de decidir é a mesma, ou seja, em se tratando de transporte internacional 

devem ser observados os acordos e tratados internacionais de que o Brasil é parte, na forma do 

art. 178 da Constituição Federal e conforme asseverado pelo Supremo Tribunal Federal nos 

Recursos Especiais nº 766618 e 6363311.

Neste ponto, verifica-se que o artigo 22, item 3 traz a seguinte regra:

“No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso 

de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 

Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor 

haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração 

especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma 

quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará 

obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a 

menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no 

lugar de destino”.

Nota-se que a segurada não efetivou declaração especial de valor, nem 

comprovou ter pago uma quantia suplementar de frete (fls. 114), conforme preceitua a norma 

citada, de modo que há que incidir a limitação ali descrita.

Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos para dar 

parcial provimento ao recurso de apelação interposto por United Airlines Inc. limitando a 

indenização por dano material a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma de mercadoria 

transportada, ou seja, R$ 6.535,53, em cotação válida para 04.10.20172, com incidência de 

correção monetária a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.

Diante da sucumbência parcial, cada parte arcará com o pagamento de 

metade das custas e despesas processuais e com honorários dos advogados da parte contrária 

1 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344530
2 http://www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/
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arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.  Ficam mantidas as demais disposições 

da r. sentença e do v. acórdão embargado.

Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração.

     PEDRO KODAMA
              Relator
     (Assinatura digital)
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