
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0046642-05.2010.815.2001.
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: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE
TRANSPORTE  E  ARMAZENAGEM.  INCÊNDIO  QUE  DESTRUIU  AS
MERCADORIAS  QUE  ESTAVAM  SOB  OS  CUIDADOS  DA
TRANSPORTADORA.  DEPÓSITO  EM  QUANTIA  INFERIOR  À  DEVIDA.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO. 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.  VALOR  DOS
PRODUTOS  ACRESCIDO  DAS  DESPESAS  TRIBUTÁRIAS  DISPENDIDAS
PARA  SUA  IMPORTAÇÃO.  RESPONSABILIZAÇÃO  QUE  DEVE  SER
MEDIDA  NA  EXTENSÃO  DO  DANO  CAUSADO  PELO  AGENTE.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.  Poderá  o devedor  ou terceiro requerer,  com efeito  de pagamento,  a  consignação da
quantia ou da coisa devida, e, caso conclua pela insuficiência do depósito, o Juiz julgará
improcedente  o  pedido  de  consignação,  podendo  determinar,  sempre  que  possível,  o
montante devido (art. 539 c/c art. 545, §2º, do CPC/2015).

2.  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).

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

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0046642-05.2010.815.2001,  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. 137/139,
nos autos da Ação de Consignação em Pagamento por ela intentada em desfavor de
Mundus Comércio Internacional Ltda., que julgou improcedente o pedido, por
considerar que a quantia depositada em consignação não corresponde ao valor total
das mercadorias adquiridas pela Apelada que estavam sob sua responsabilidade, em
razão  do  contrato  de  transporte  e  armazenagem  firmado  entre  elas,  quando  o
incêndio  em  seu  galpão  as  destruiu,  condenando-a  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% do valor da
causa.

Em suas  razões,  f.  140/147,  afirmou  que  os  produtos  da  Apelada  que
estavem sob sua guarda e que foram destruídos pelo incêndio se tratavam de 717
garrafas de vinho, as quais correspondiam ao valor consignado de R$ 11.250,11,
consoante alega ter provado pela apresentação das respectivas notas fiscais.

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 a
consignação seja limitada ao valor dos bens indicado no contrato, com a exclusão
das despesas decorrentes da tributação incidente sobre as mercadorias.

Contrarrazoando, f. 153/156, 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.  117/119,  opinando  pelo
desprovimento  da  Apelação,  por  entender  que  o  depósito  efetuado  em juízo  se
mostra insuficiente para a quitação do débito.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 149/150, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Nos  termos  do  art.  539,  do  Código  de  Processo  Civil/20151,  poderá  o
devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou
da  coisa  devida,  e,  caso  conclua  pela  insuficiência  do  depósito,  o  Juiz  julgará
improcedente o pedido de consignação, podendo determinar, sempre que possível, o

1 Art.  539.  Nos casos previstos em lei,  poderá o devedor ou terceiro requerer,  com efeito  de pagamento,  a
consignação da quantia ou da coisa devida.



montante devido (§2º, do art. 545, do CPC/20152).

In casu, a Empresa Apelada firmou com a Apelante, contrato de prestação
de  serviços  logísticos,  f.  88/92,  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.

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. 30/31.

A controvérsia se a responsabilidade da Apelante deve abarcar as despesas
dispendidas com os impostos incidentes sobre os materiais está sendo discutida nos
autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em seu desfavor ajuizada pela
Apelada (Processo nº 0040999-66.2010.815.2001), cuja Sentença julgou procedente
o pedido, condenando a Transportadora ao pagamento da quantia de R$ 24.136,85,
correspondente ao valor dos produtos acrescido dos encargos tributários sobre eles
incidentes.

Conquanto os dispositivos que regulamentam os contratos de transporte e
armazenagem limitem a responsabilidade do transportador ao valor declarado pelo
expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte (art.  750, do
Código Civil3,  e art.  14, da Lei nº 11.442/20074),  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.

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

2 Art. 545. […] §2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o
montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos
autos, após liquidação, se necessária.

3 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.

4 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.



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.

Considerando  que  o  valor  depositado  em  juízo  pela  Apelante  não
corresponde à integralidade do montante por ela devido, o pedido de consignação
em pagamento deve ser julgado improcedente, como acertadamente decidiu o Juízo.

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


