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APELADOS : TNT Mercúrio Cargas e Encomendas

ADVOGADO : Eduardo Vital Chaves (OAB/SP Nº 257.874)

: Priscilla aquel Alves Lira (OAB /PB Nº 15.571)

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  DE
TRANSPORTE  DE  MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
TRANSPORTADOR.  AVARIA  NOS  BENS
TRANSPORTADOS.  DANOS  MATERIAIS.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  ÔNUS  DO  AUTOR.
DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDE ÀS
FUNÇÕES  PEDAGÓGICAS  E
COMPENSATÓRIAS  DA  INDENIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Embora se aplique aos contratos de transporte a
teoria  da  responsabilidade  objetiva,  sem  a
comprovação dos efetivos danos não há como se
conclamar o dever de indenizar.

- Desprovimento do apelo.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba,  em negar provimento parcial à apelação, nos termos
do voto do relator, unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por Paulo Ernesto
do Rego Filho, contra a sentença de fls. 163/167, proveniente da 6ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande, proferida nos autos da  Ação de
Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Materiais e Pedido de
Antecipação de Tutela, que deu procedência parcial aos pleitos autorais,
revogando os efeitos da tutela anteriormente concedida e condenando a ré
ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil  e quinhentos reais) a título de
danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data da
prolação da sentença, e com juros de 1% ao mês, a partir da citação.

O juízo monocrático prolatou a sentença observando que no
contrato de transporte entabulado pelas partes, em que pese a alegação
da parte autora,  de que, praticamente, todas as mercadorias chegaram
danificadas, esta não fez prova de suas alegações, de modo que entendeu
ausente o dano material pleiteado na peça inaugural.

Em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade do
débito,  referente  ao  frete  das  mercadorias  transportadas,  a  magistrada
julgou improcedente, posto que, a seu ver, o inadimplemento da obrigação
afigura-se  desproporcional  e  irrazoável,  quando  comparado  o  valor  da
obrigação, pagamento do preço pelo transporte das mercadorias, orçado
em R$ 3.200,00 (três mil  e duzentos reais),  com o valor da avaria dos
bens, cujo reparo foi avaliado em R$ 400,00, que representa menos de 2%
do valor total das mercadorias entregues.

Por outro lado, verificou presente, na espécie, o dano moral,
fixando o valor  da condenação em R$ 2.500,00 (dois  mil  e quinhentos
reais).

Em sede de apelação, o recorrente sustenta a necessidade
de  declaração  de  inexigibilidade  do  débito,  referente  ao  contrato  de
transporte no valor R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) em decorrência
dos prejuízos sofridos pelos danos causados às mercadorias, invocando
para tanto o Princípio da Exceção do Contrato não Cumprido.
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Afirma que até a presente data, não houve o conserto dos
bens avariados, uma vez que o valor do reparo nunca foi  efetivamente
pago ao apelante pela Transportadora recorrida e que, por essa razão, a
imagem da sua empresa foi abalada no mercado, pois, em decorrência da
falha  na  prestação  do  serviço  de  transporte,  ficou  impossibilitado  de
cumprir seus contratos, o que lhe ocasionou também perdas financeiras.

Sustenta que os danos morais estabelecidos na sentença de
primeiro  grau  não  respeitaram  o  caráter  punitivo  e  pedagógico,  que
condenações  dessa  espécie  devem  observar,  conforme  pacífica
jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Aduz que, do mesmo modo, o quantum determinado para
pagamento  dos  honorários,  no  valor  de  10%  da  condenação,  não  se
mostra adequado ao trabalho realizado no caso em questão.

À  fl.  192,  o  apelante  colaciona  comprovante  de  depósito
judicial e informa o pagamento espontâneo do débito, referente ao contrato
de transporte de mercadoria firmado com a empresa TNT Mercúrio Cargas
e Encomendas.

Requer,  ao  final,  a  reforma da  sentença  para  declarar  a
ilegitimidade  da  cobrança  do  valor  relativo  à  prestação  de  serviço  de
transporte  inadequado,  bem  como  para  elevar  o  quantum fixado  na
condenação por danos morais e o aumento do percentual da condenação
ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões  apresentadas,  fls.  196/198,  em  que  a
recorrida argumenta a ausência  de responsabilidade quanto aos danos
existentes  nas  mercadorias  entregues,  porquanto,  foram-lhe  entregues
lacradas pelo fornecedor remetente.

Quanto  às  avarias  suscitadas  pelo  apelante,  assevera
ausência de provas, requerendo, ao final, a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer, fl. 204, sem
manifestação de mérito, haja vista a ausência de interesse público a exigir
sua intervenção.

É o relatório. 
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VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  –
Relator

O caso posto a exame cuida de contrato de transporte de
coisa  que,  segundo  expôs  o  apelante,  teria  sido  cumprido
inadequadamente,  uma  vez  que,  praticamente  todas  as  mercadorias
objeto  do  contrato,  foram-lhe  entregues  danificadas,  provocando-lhe
diversos prejuízos, motivo pelo qual, seguindo o preceito do Princípio da
Exceção do Contrato não Cumprido, cujo fundamento repousa no justo
equilíbrio  das partes  no  cumprimento  do contrato,  deixou de efetuar  o
pagamento do preço do frete. 

Nesse  contexto,  insurge-se  contra  a  sentença  singular
requerendo  sua  reforma,  para  que seja  declarada  a inexigibilidade  do
débito referente ao inadimplemento de sua obrigação, bem como requer a
condenação da empresa recorrida em danos materiais  e elevação dos
danos  morais,  bem  assim  do  percentual  dos  honorários  advocatícios
estabelecidos em primeira instância.

Inicialmente,  no que se refere ao pleito de declaração de
inexigibilidade do débito, tendo em vista o documento de fl. 192 acostado
ao  processo,  que  demonstra  o  pagamento  voluntário  da  obrigação
contratual pelo apelante, no valor de R$ 4.053,41(quatro mil e cinquenta e
três reais e quarenta e um centavos), verifica-se que tal providência vai de
encontro à pretensão recursal, posto que o adimplemento se traduz no
reconhecimento pelo próprio autor da existência do débito, de modo que
entendo por prejudicado o pedido.

Pois bem. O Código Civil  de 2002 disciplina o contrato de
transporte de coisa nos arts. 730 a 756. Assim, consoante o que preceitua
a  legislação  em  referência,  especificamente  o  art.  749,  a  principal
obrigação  do  transportador  é  conduzir  as  coisas  que  lhe  hajam  sido
confiadas ao local de destino em bom estado, no prazo ajustado, zelando
por sua segurança e integridade, consistindo na cláusula de incolumidade.

No momento em que o transportador recebe do remetente a
mercadoria para transporte, tem início sua responsabilidade, que termina
com  a  entrega  ao  destinatário,  portanto,  aquele  é  responsável  por
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qualquer fato  que incida sobre a coisa,  dentre  estes:  a perda,  o dano
(parcial ou total), o extravio e outros, respondendo de maneira objetiva. 

Destarte, o transportador não se eximirá da responsabilidade
ainda  que  demonstre  ausência  de  culpa,  porém,  para  fazer  jus  à
indenização, em caso de avaria nos bens transportados, é necessário que
o destinatário demonstre o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre
este e a conduta do agente causador do dano.

Nesse viés, em que pese a ré responder objetivamente pelas
supostas  avarias  ocasionadas  aos  bens  que  transportava,  a  parte  que
experimenta  o  prejuízo  não  está  dispensada  de  demonstrar  sua  efetiva
ocorrência e o nexo causal com a conduta do transportador. 

Ocorre que o autor se limitou a alegar que quase todos os bens
foram avariados. Contudo, não produziu nenhuma prova hábil a demonstrar,
mesmo que minimamente,  a veracidade de suas alegações,  trazendo aos
autos  tão  somente  dois  documentos,  fls.  54/55,  em  que  consta,
respectivamente, a declaração da empresa recorrida informando que arcará
com os  custos  do  conserto  da  mercadoria  (no  singular)  da  NF  659,  e  a
autorização desta para o Sr. Frank cobrar o serviço prestado à empresa, na
data de 14/07/2012.

Não  especificou  quais  mercadorias  haviam sido  danificadas,
que tipo de avaria sofreram e custo individual do valor de cada uma, bem
como orçamentos para eventual reparo.

 Diante disso, considerando que o dano material depende da
comprovação específica de sua ocorrência e que o autor não se desincumbiu
de demonstrar os prejuízos por ele experimentados, à luz do art. 373, I do
CPC/2015, não prospera o inconformismo do apelante.

Outrossim, quanto ao pedido de incremento do valor estipulado
na condenação a título de danos extrapatrimoniais, sendo ele decorrente do
abalo causado pelas avarias dos bens, assumido, ainda que genericamente
pela empresa ré, fl.  54, entendo que a cifra estabelecida em primeiro grau
atende  às  funções  pedagógica  e  compensatória  do  mencionado  instituto,
devendo ser a sentença ser mantida na íntegra.
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Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É O VOTO.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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