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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0040999-66.2010.815.2001.
ORIGEM: 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Rapidão Cometa Logística e Transporte S/A.
ADVOGADO: Mayara Stephane Ferreira Freitas.
APELADO: Mundus Comércio Internacional Ltda.
ADVOGADO: Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva.

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.  CONTRATO  DE
TRANSPORTE  E  ARMAZENAGEM.  INCÊNDIO  QUE  DESTRUIU  AS
MERCADORIAS  QUE  ESTAVAM  SOB  OS  CUIDADOS  DA
TRANSPORTADORA.  DEVER DE INDENIZAR.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  RÉ.  RESPONSABILIDADE  DO
TRANSPORTADOR LIMITADA  À  QUANTIA  INDICADA  NO  CONTRATO
DE TRANSPORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 750, DO CÓDIGO CIVIL C/C O
ART.  14,  DA  LEI  Nº  11.4402/2007.  RELATIVIZAÇÃO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DOS PRODUTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONSISTENTE NO VALOR
DAS  MERCADORIAS  ACRESCIDO  DAS  DESPESAS  TRIBUTÁRIAS
DISPENDIDAS  PARA  SUA  IMPORTAÇÃO.  RESPONSABILIZAÇÃO  QUE
DEVE SER MEDIDA NA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO PELO AGENTE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  RATEIO.
OBEDIÊNCIA AO ART. 86, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO APELO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.  A  responsabilidade  do  transportador,  limitada  ao  valor  constante  do
conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa;
termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não
for encontrado (CC, art. 750).

2.  A  responsabilização  civil  deve  abarcar  os  danos  a  que  o  agente  deu  causa,
estendendo-se a todos os efetivos prejuízos experimentados pela parte lesada.

3.  Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as
despesas (CPC/2015, art. 86).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0040999-66.2010.815.2001, em que figuram como Apelante Rapidão Cometa
Logística e Transporte S/A, e como Apelada Mundus Comércio Internacional Ltda.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.



VOTO.

Rapidão Cometa Logística e Transporte S/A interpôs Apelação contra a
Sentença prolatada pelo Juízo da 16ª Vara da Comarca desta Capital, f. 193/197,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em seu desfavor intentada
por Mundus Comércio Internacional Ltda., que julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 24.136,85, correspondente ao
valor  das  mercadorias  adquiridas  pela  Apelada  que  estavam  sob  sua
responsabilidade  quando  o  incêndio  em  seu  galpão  as  destruiu,  em  razão  do
contrato  de  transporte  e  armazenagem firmado  entre  as  Partes,  montante  a  ser
acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelos índices oficiais,
a partir da citação, e condenou as partes reciprocamente nas custas processuais e
honorários  advocatícios  arbitrados  em R$  1.000,00,  compensados  em razão  da
sucumbência recíproca.

Em suas Razões, f. 198/204, a Apelante sustentou que sua responsabilidade
na condição de transportador rodoviário de carga se limita ao valor das mercadorias
declarado em notas fiscais, descabendo, em seu dizer, a cobrança de qualquer outro
encargo, a exemplo de lucros cessantes e impostos.

Requereu o provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
sua  condenação  seja  limitada  ao  valor  dos  bens  indicado  no  contrato,  com  a
exclusão  da  condenação  ao  pagamento  das  despesas  decorrentes  da  tributação
incidente sobre as mercadorias, e, ainda, para que a Apelada arque com os ônus da
sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios que pugna sejam fixados
no percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa.

Contrarrazoando, f. 208/210, a Apelada alegou que a indenização se mede
pela  extensão  do  dano,  devendo  abranger  todos  os  efetivos  prejuízos
experimentados  pela  parte  lesada,  que,  no  caso  dos  autos,  inclui  os  encargos
tributários, pelo que pugnou pelo desprovimento do Apelo e manutenção incólume
da Sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 219/221, sem pronunciamento
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos autorizadores para sua
intervenção.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  o  preparo  foi  recolhido,  f.  211,  pelo  que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A  Empresa  Apelada  firmou  com a  Apelante,  contrato  de  prestação  de
serviços  logísticos,  f.  22/26,  compreendendo  o  armazenamento  de  materiais
(bebidas em geral e alimentos), sua movimentação dentro do estoque, incluindo as
atividades  de recebimento,  triagem, endereçamento,  separação e  expedição,  bem
como a gestão de estoques das mercadorias.

No caso específico destes autos,  o serviço a ser prestado pela Apelante
consistia em retirar uma carga de garrafas de vinhos importadas pela Apelada, que
estava no Porto de Suape, em Ipojuca/PE, e entregá-la em sua sede, localizada nesta
Capital, onde seriam comercializadas. 



Em decorrência de um incêndio ocorrido nas instalações da Apelante em
02 de maio de 2010, as mercadorias pertencentes à Apelada que estavam estocadas
foram totalmente destruídas,  sendo fato incontroverso seu dever de indenizar  os
danos materiais decorrentes, na quantia de R$ 11.250,11, correspondente ao valor
dos bens que constavam no estoque naquela data, f. 51, restando controvertido se a
responsabilidade  da  Apelante  deve  abarcar  as  despesas  dispendidas  com  os
impostos incidentes sobre os materiais.

Tratando-se  de  um  contrato  de  transporte  e  armazenagem,  a
responsabilidade da Apelante deve ser regida pelas  disposições do art.  7501,  do
Código Civil,  segundo o qual  a responsabilidade do transportador  é  limitada ao
valor  constante  do  conhecimento  e  começa  no  momento  em  que  ele,  ou  seus
prepostos, recebem a coisa, ressaltado o disposto pelo art. 7512, do mesmo Diploma
Legal,  que  prescreve  que  a  coisa,  depositada  ou  guardada  nos  armazéns  do
transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas
disposições relativas a um contrato de depósito.

A Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas,
disciplina, em seu art. 143, que a responsabilidade do transportador por prejuízos
resultantes  de  perdas  ou  danos  causados  às  mercadorias  é  limitada  ao  valor
declarado pelo expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte,
acrescido  dos  valores  correspondentes  ao  frete  e  ao  seguro  eventualmente
contratado.

Conquanto os dispositivos acima indicados limitem a responsabilidade do
transportador, a responsabilização civil deve abarcar os danos a que o agente deu
causa, estendendo-se a todos os efetivos prejuízos experimentados pela parte lesada,
consoante argumentou a Apelada.

É  certo  que  a  Apelada,  ao  adquirir  os  produtos,  assumiu  o  risco  da
incidência  dos  impostos  (ICMS  e  Imposto  de  Importação),  e,  para  concluir  o
processo de aquisição, efetuou seu recolhimento, f. 29.

Trata-se de impostos que possuem como contribuinte de fato o consumidor
final,  haja  vista  que o montante  dispendido para  o pagamento dos  tributos  será
embutido no valor final do produto, razão pela qual a responsabilidade em indenizar
a Apelada sobre o referido valor é do Apelante, que devido a falhas na prestação do
seu serviço acabou ocasionando o prejuízo pela impossibilidade de comercialização
das mercadorias adquiridas, como acertadamente decidiu o Juízo.

Dar solução diversa ao caso, limitando a indenização ao preço indicado no
conhecimento,  significaria  violação  ao  princípio  da  indenizabilidade  irrestrita,
previsto no artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal.

1 Art.  750.  A  responsabilidade  do  transportador,  limitada  ao  valor  constante  do  conhecimento,
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao
destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

2 Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de
transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito.

3 Art. 14. A responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados
às  mercadorias  é  limitada  ao  valor  declarado  pelo  expedidor  e  consignado  no  contrato  ou
conhecimento de transporte, acrescido dos valores do frete e do seguro correspondentes.



No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná e do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região4.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a parte Autora, ora
Apelada, formulou pedido objetivando o recebimento de danos materiais e lucros
cessantes, tendo obtido êxito apenas quanto ao primeiro dos pedidos, impõe-se o
rateio  das  custas  e  honorários,  consoante  determina  o  art.  86,  do  Código  de
Processo Civil/2015, pelo que a Sentença não merece reparos.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

4 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. MERCADORIA AVARIADA. FALHA NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO. DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  CONFIGURADOS.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO  ARBITRADO  DE  FORMA  PROPORCIONAL  E
RAZOÁVEL.  DANO  MATERIAL CONSISTENTE  NO PAGAMENTO  DO VALOR  DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. (TJ-PR - RI: 000254567201481601840 PR 0002545-67.2014.8.16.0184/0 (Acórdão),
Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 01/10/2015,  1ª Turma Recursal, Data de
Publicação: 23/10/2015)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AVARIA DE MERCADORIA IMPORTADA ANTES DA
SUA  ENTREGA  O  DESTINATÁRIO.  RESPONSABILIDADE  DO  TRANSPORTADOR
PERANTE O CONTRATANTE E O FISCO BRASILEIRO. ART. 41 DO DECRETO-LEI 37/66.
ART. 3º, 8º, 11, 12 e 13 DA LEI 9.611/98. DIREITO DO TRANSPORTADOR DE EVENTUAL
AÇÃO  REGRESSIVA  CONTRA  TERCEIROS.  […]  A  responsabilidade  pelo  fato  deve  ser
atribuída  ao  transportador,  uma  vez  que  ocorreu  antes  da  entrega  da  mercadoria  ao
destinatário. [...]  Em  sendo  constatada  a  avaria  do  produto  antes  de  sua  entrega  ao
destinatário, não há dúvida da responsabilidade do transportador, perante o contratante e
também perante o Fisco, no tocante aos impostos incidentes sobre a importação. [...] (TRF-3 –
APELREE: 5100 SP 2002.61.04.005100-4, Relator:  JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO,
Data de Julgamento: 10/02/2011, TERCEIRA TURMA).


