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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação nº 1035775-76.2017.8.26.0224, da Comarca de 
Guarulhos, em que é apelante EFICÁCIA TRANSPORTES LTDA. 
EPP, é apelado FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA.

ACORDAM, em 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente, 
o Dr. Ricardo Tahan.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SOUZA LOPES (Presidente sem voto), AFONSO 
BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.

São Paulo, 20 de junho de 2018. 

Irineu Fava
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36228

APEL.Nº: 1035775-76.2017.8.26.0224 

COMARCA: GUARULHOS - 5ª VARA CÍVEL

APTE.  : EFICÁCIA TRANSPORTES LTDA EPP   

APDO.  : FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

APELAÇÃO  Ação de indenização  Contrato de 

seguro - Responsabilidade civil decorrente do 

desaparecimento de carga  Apelante vítima de 

apropriação indébita da carga segurada pelo 

próprio motorista do caminhão que a 

transportava - Descumprimento de medidas 

obrigatórias de gerenciamento de risco pela 

recorrente - Perda do direito à indenização  

Expressas disposições contratuais nesse sentido 

- Sentença de improcedência mantida  Recurso 

desprovido. 

Trata-se de recurso de apelação tirado 

contra sentença de fls. 491/493, mantida a fls. 519, cujo 

relatório fica adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito 

Henrique Berlofa Villaverde que julgou improcedente ação de 

indenização ajuizada pela empresa apelante. 

Sustenta a recorrente, em preliminar, 
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cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o 

que lhe obstou a produção de provas pretendidas. Aduz que a 

matéria é fática, exigindo a comprovação do fato 

constitutivo de seu direito. Afirma que a r. decisão pautou-

se justamente no fato de não ter se desincumbido de seu 

ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I 

do CPC. Discorre sobre os princípios constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório. No mérito, admite não ter 

cumprido parte das medidas de gerenciamento de risco 

previstas na apólice por ter regulado o sinistro para  

roubo de carga, sendo tais medidas ineficazes no caso de 

apropriação indébita como ocorre no caso presente. Insiste 

que no caso o motorista estava na posse da carga, tomando-a 

para si e tomando rumo ignorado. Aduz que realizou 

pesquisas em nome dele não encontrando restrições 

significativas. Discorre sobre a possibilidade de pagamento 

do sub-limite previsto na apólice já que se trata de caso 

de simples inadimplemento parcial do contrato por ausência 

de contratação das medidas de gerenciamento de risco. 

Transcrevendo e colacionando aos autos julgados que entende 

aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso nos termos 

formulados (fls. 521/534).

Recurso tempestivo e respondido (fls. 

557/595). Anotado o recolhimento das custas de preparo a 

fls. 535/536.

É O RELATÓRIO.

Inicialmente cumpre afastar a alegação de 

cerceamento de defesa suscitada ante o julgamento 
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antecipado da lide.

Registre-se que compete ao magistrado, 

destinatário da produção de provas, a análise de sua 

conveniência e necessidade. 

Em outras palavras, o juízo de 

admissibilidade da prova não compete à parte.

Nesse sentido, oportuna a anotação de 

Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de 1973:

“Sendo o julgador o destinatário da prova, 

somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua 

realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP. 

7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP 

0313.07.219415-9/001).  in CPC e Legislação Processual em 

Vigor  Saraiva  47ª Ed.  2016).

E ainda, “O propósito de produção de provas 

não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos 

decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o 

convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS  Rel. Min. 

Rafael Mayer). 

Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro 

Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova 

documental produzida, houve por bem julgar a ação de forma 

antecipada, não restando configurado, pois o alegado 

cerceamento de defesa suscitado. 

No mérito, o recurso não comporta 

provimento. 

Emerge de toda a controvérsia estabelecida  

que as partes firmaram contrato de seguro de 
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responsabilidade civil decorrente do desaparecimento de 

carga, sendo certo que na vigência da avença a apelante foi 

vítima de apropriação indébita da carga segurada pelo 

próprio motorista do caminhão que a transportava.  

A seguradora ré justifica a negativa de 

pagar a indenização no fato da segurada autora, contratante   

do transporte rodoviário da carga, não ter cumprido os 

requisitos do chamado sistema de gerenciamento de riscos, 

expressamente previsto no contrato firmado entre elas, em 

sua cláusula 18.

Razão no caso assiste, de fato, a apelada 

ante a expressa disposição da cláusula 19.1, “a” que 

estabelece: “A Seguradora ficará isenta de toda e qualquer 

responsabilidade ou obrigação decorrentes deste seguro, sem 

qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao 

Segurado, quando:

a) O Segurado não cumprir integralmente 

quaisquer obrigações previstas no 

presente contrato” (grifos nossos)

Ora, o contrato é claro ao prescrever as 

obrigações do segurado constantes em sua cláusula 18 (fls. 

63/64), cobrindo “perdas e /ou os danos materiais sofridos 

pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, 

causados exclusivamente por: a) desaparecimento total da 

carga, concomitantemente com o do veículo, durante o 

transporte, em decorrência de : a.1) apropriação indébita 

e/ou estelionato.”, dentre outras ocorrências

É essa a hipótese dos autos.  

Ocorre que, como admitido na própria 
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inicial, o veículo não estava sujeito a qualquer mecanismo 

de rastreamento/monitoramento como exigido na cláusula 18 

de gerenciamento de risco (fls. 81/82), justificando-se o 

autor, inclusive em suas razões recursais, de que tais 

medidas são ineficazes no caso de apropriação indébita, em 

sentido contrário à exigência contratual que não excepciona 

mencionado delito.

Especificamente quanto ao requisito de 

“prévio cadastro/consulta e liberação o motorista, do 

ajudante próprio agregado e do veículo transportador 

(fls.81/82), ao contrário do alegado pelo apelante, a 

consulta não fora realizada perante instituição competente 

como demonstra a documentação acostada a fls. 329/330, ao 

contrário da exigência contratual.

Nesse ponto, deixou a recorrente de atender 

suas obrigações na condição de segurada à luz do exigido 

pela cláusula 18.1 das Condições Gerais do contrato firmado 

(fls. 63/64).

Assim, correta a decisão ao concluir que 

“figura-se legítima a negativa da seguradora em efetuar o 

pagamento da indenização securitária quando amparada por 

cláusula excludente da responsabilidade civil, consistente 

no descumprimento das obrigações previstas em contrato” 

(fls. 492).

No mais, sem êxito também a recorrente no 

tocante ao seu pedido subsidiário de pagamento da 

indenização no sub-limite de 75% dos prejuízos.

Anote-se que à luz dos regramentos 

contratuais afetos ao gerenciamento de risco, 

especificamente a cláusula que discorre sobre a perda de 
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direito a indenização (fls. 84), “o seguradora perderá o 

direito integral à indenização se o motorista(a) e/ou 

ajudante(s) e/ou veículo(o) e/ou proprietário(a) do(s) 

veículo(s) não estiverem liberados para transporte quando 

da consulta posterior ao sinistro (letra “b”).

Nesse ponto, muito embora conste dos autos 

pesquisas nesse sentido, elas não foram realizadas junto a 

órgãos credenciados para tanto, deixando ainda de atestar  

a idoneidade do motorista para o transporte da carga em 

questão, tanto que o sinistro consistiu em apropriação 

indébita cuja autoria é a ele atribuída. 

No mais, a cláusula que disciplina a 

participação do segurado com 25% dos prejuízos apurados, 

arcando a seguradora com o pagamento de 75% do valor, 

pressupõe a realização de consulta junto à empresa de 

Gerenciamento de Risco, inocorrente no caso como acima 

explicitado, admitindo a recorrente, inclusive, o 

descumprimento integral das medidas de gerenciamento, o que 

afasta qualquer possibilidade de indenização mesmo que 

parcial.  

Na esteira desse entendimento, tem-se que a 

sentença deu justa e adequada solução ao litígio, merecendo 

ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso.

IRINEU FAVA

RELATOR
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