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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível n.º 0005657-52.2014.8.15.2001

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Companhia Docas da Paraíba – Docas/PB. - Adv.: Dilton Leite
Loureiro Rodrigues. OAB/PB nº. 17.569.

Apelado:  Igor Santos Coelho Lima. – Adv.: Altamiro Coreia de Moraes
Neto e Outro. OAB/PB nº. 12.678.

EMENTA:  DIREITO  ADUANEIRO.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AJUDANTE
DE  DESPACHANTE  ADUANEIRO.
IMPEDIMENTO  DE  ACESSO  AO  PORTO.
EXIGÊNCIA  DA  CARTEIRA  DE  TRABALHO.
PROCEDÊNCIA. INSURREIÇÃO. CONDENAÇÃO
EM  LUCROS  CESSANTES.  PEDIDO  EM
CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA. ALEGAÇÃO
DE OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA
IMPOSTAS. TRABALHO REALIZADO DE FORMA
AUTÔNOMA  SEM  RELAÇÃO  DE  EMPREGO.
EXIGÊNCIA  APENAS  DA  APRESENTAÇÃO  DE
CRACHÁ.  CONDUTA  ILÍCITA  PRATICADA.
DEVER  DE  INDENIZAR.  PEDIDO  DE
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  VALOR  ARBITRADO
DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE
E  PROPORCIONALIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  No  que  se  refere  à  alegação  de  que  a
condenação por lucro cessante deve se limitar
tão  somente  ao  período  de  outubro  a
novembro  de  2012,  verifica-se  que  as
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alegações da apelante não divergem do fixado
pelo magistrado na sentença. 

-  O  trabalho  do  ajudante  de  despachante
aduaneiro,  em  regra,  é  realizado  de  forma
autônoma  e  não  em  função  de  relação  de
emprego, sendo incabível ao administrador do
porto a exigência de apresentação de carteira
de trabalho ou qualquer outro documento que
comprove vínculo  empregatício  para acessar
às suas dependências.

-  Na fixação do valor da compensação pelo
abalo  moral,  devem  ser  observados  os
princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.  Assim,  deve  o  valor  ser
mantido R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual
está  dentro  dos  critérios  de  razoabilidade  e
proporcionalidade do dano sofrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Companhia Docas

da Paraíba – Docas/PB hostilizando a sentença proferida pelo Juízo de

Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, proferida nos autos

da  Ação  Ordinária  com  Pedido  de  Indenização  por  Danos  Morais  e

Materiais, ajuizada por Igor Santos Coelho Lima, ora apelado.

Em  seu  pedido  inicial,  o  promovente  relatou  ser

ajudante  de  despachante  aduaneiro,  nos  ditames  do  Decreto  nº.
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646/1992, prestando serviços no Porto de Cabedelo desde o ano de 2008.

Alegou que, em 22/10/2010, o Presidente do Porto de

Cabedelo,  exigindo  a  apresentação  da  CTPS,  impediu  seu  acesso  às

dependências  da  Companhia  Docas  da  Paraíba,  ficando,  desse  modo,

impossibilitado de exercer a sua profissão. 

Asseverou ter  passado  por  situação  humilhante,

deixando de receber  os  seus  honorários,  comprometendo a  sua  renda

familiar e seu sustento, pelo qual faz  jus a uma indenização por danos

morais e materiais.

Na sentença (fls. 136/139), o ilustre magistrado a quo

julgou procedente o pedido, para condenar o apelante ao pagamento da

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil  reais), a título de danos morais, e o

ressarcimento da quantia de R$ 1.342,00 (um mil trezentos e quarenta e

dois reais), a título de lucros cessantes. 

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais

e  honorários  advocatícios  sucumbenciais  fixados  em  20%  (vinte  por

cento) sobre o valor da condenação. 

Insatisfeito, em suas razões recursais (fls. 143/153), a

apelante alegou que a condenação por lucro cessante deve se limitar tão

somente ao período de outubro a novembro de 2012, “sendo impossível

eventual  condenação no sentido de que o mesmo suporta prejuízos de

evento gravoso até o trânsito em julgado do processo.”

Asseverou também que,  a documentação apresentada

não comprova a existência de dano moral em favor do apelado, posto que

inexiste qualquer ilegalidade por omissão ou ação da companhia.
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Afirmou tratar-se “unicamente de medida de segurança

adotada pela Docas/PB que, obedecendo as normas a ela impostas, não

poderia, em hipótese alguma, liberar a entrada de qualquer pessoa em

suas  instalações,  sem  que  houvesse  a  devida  apresentação  da

documentação necessária.”

Aduziu que o dano moral no caso é de pequena monta,

um  caso  de  mero  aborrecimento,  o  qual  não  pode  ensejar  uma

condenação  de  tão  elevada  cifra,  pleiteando  a  minoração  dos  valores,

dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Discorreu  acerca  da  essencialidade  do  serviço

portuário,  argumentando no  sentido  de que  o  interesse  particular  não

deve sobressair sobre o interesse público e a segurança nacional. Por fim,

pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença

em sua totalidade.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  pugnando pelo

desprovimento do recurso (fls. 158/162).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 169/171),

opinando pelo prosseguimento do recurso, sem intervenção no mérito, em

virtude da ausência de interesse a justificar sua atuação.

É o relatório.

V  O  T  O

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos

pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  do
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presente recurso. 

O cerne da questão consiste em averiguar o direito ou

não  da  apelante  em  restringir  o  acesso  do  apelado,  ajudante  de

despachante aduaneiro, às dependências internas do Porto, em virtude da

ausência de apresentação da Carteira de Trabalho.

Inicialmente,  no  que  se  refere  à  alegação  de  que  a

condenação por lucro cessante deve se limitar tão somente ao período de

outubro a novembro de 2012, verifica-se que as alegações da apelante

não  divergem  do  fixado  pelo  magistrado  na  sentença,  desmerecendo,

portanto, reparo nesse ponto. 

Do  exame  da  documentação  trazida  aos  autos,

constata-se que o autor,  desde 2008,  exerce a função de ajudante de

despachante aduaneiro.

É  cediço  que  a  função  do  ajudante  de  despachante

aduaneiro consiste, basicamente, em prestar assistência na verificação de

mercadorias  e  bagagens,  envolvendo  seu  recebimento,  liberação  e

desembaraço aduaneiro de bens e bagagem nos trâmites de importação

ou exportação.

O exercício  da profissão de ajudante de despachante

aduaneiro  está  regulamentada  no  Decreto-Lei  nº.  2.472/88,  que

estabelece em seu art. 5º:

Artigo 5º. A designação do representante do
importador e do exportador poderá recair em
despachante  aduaneiro,  relativamente  ao
despacho  aduaneiro  de  mercadorias
importadas  e  exportadas  e  em  toda  e
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qualquer outra operação de comércio exterior,
realizada  apor  qualquer  via,  inclusive  no
despacho de bagagem de viajante. 

(…)

2º Na execução dos serviços referidos neste
artigo,  o  despachante  aduaneiro  poderá
contratar  livremente  seus  honorários
profissionais,  que  serão  recolhidos  por
intermédio  da  entidade  de  classe  com
jurisdição em sua região de trabalho, a qual
processará o correspondente recolhimento do
imposto de renda na fonte. 

§ 3º Para a execução das atividades de que
trata  este  artigo,  o  Poder  Executivo  disporá
sobre  a  forma  de  investidura  na  função  de
Despachante  Aduaneiro,  mediante  ingresso
como Ajudante de Despachante Aduaneiro, e
sobre  os  requisitos  que  serão  exigidos  das
demais  pessoas para serem admitidas como
representantes das partes interessadas. 

Outrossim, o Decreto nº. 6.759/2009, que regulamenta

a administração das atividades aduaneiras, dispõe em seu art. 810 que:

Art.  810.  O  exercício  da  profissão  de
despachante  aduaneiro  somente  será
permitido à pessoa física inscrita no Registro
de  Despachantes  Aduaneiros,  mantido  pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(…)

§ 2o Na execução das atividades referidas no
art.  809,  o  despachante  aduaneiro  poderá
contratar  livremente  seus  honorários

                                                                                       



Processo n.º 0005657-52.2014.8.15.2001

profissionais.

(…)

§  5o Os  ajudantes  de  despachantes
aduaneiros  poderão  estar  tecnicamente
subordinados a um despachante aduaneiro e
exercer as atividades relacionadas nos incisos
I, IV, V e VI do art. 808.

Desse modo, pela análise do referido dispositivo legal,

depreende-se  que  o  exercício  da  profissão  de  despachante  aduaneiro

somente  será  permitido  à  pessoa  física  inscrita  no  Registro  de

Despachantes  Aduaneiros,  podendo,  na  execução  de  suas  atividades,

contratar livremente seus honorários profissionais.

Assim,  o  trabalho  do  ajudante  de  despachante

aduaneiro, em regra, é realizado de forma autônoma e não em função de

relação  de  emprego,  sendo  incabível  ao  administrador  do  porto  a

exigência  de  apresentação  de  carteira  de  trabalho  ou  qualquer  outro

documento  que  comprove  vínculo  empregatício  para  acessar  às  suas

dependências.

Nesse  viés,  como  bem salientado  pelo  magistrado  a

quo na sentença, “o despachante aduaneiro não é um simples visitante do

porto, ou uma pessoa comum que adentra as áreas alfandegárias, mas

um profissional que tem o direito de exercer sua profissão garantida pelo

artigo 5º, inciso XIII, da Carta Magna.”

Ademais,  não  merece  guarida  a  alegação  de  que

obedeceu as normas de segurança impostas pela  Portaria  ALF/STS nº.

200/2011 e pelo ISPS CODE (Tratado internacional sobre segurança nas

atividades portuárias),  uma vez que tais documentos exigem apenas a
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apresentação  de  crachás  de  identificação  para  acesso  de  pessoas  aos

locais do Porto de Cabedelo, e não a carteira de trabalho ou documentos

comprovatório de vínculo trabalhista.

Portanto,  restando  comprovada  a  conduta  ilícita  por

parte  da  empresa  apelante,  bem  como  demonstrado  o  seu  nexo  de

causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo apelado,

existente o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar, por ter

proibido o acesso à área interna do Porto de Cabedelo, impedindo, assim,

o exercício das atividades inerentes à sua profissão. 

Com relação a fixação do quantum indenizatório, frise-

se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por Dano Moral

não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função deste

instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a dor da

vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de  indenização  por

danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante  da  valoração  das  provas,  entendo  que  o

quantum  fixado  é  compatível  com  os  parâmetros  estabelecidos  pela

doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral. 

Em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o

magistrado,  na  fixação  do  valor  da  compensação  pelo  abalo  moral,

observar  os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Além

disso, deve se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular conduta

semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as agruras

suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de quem deve,

de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o enriquecimento sem
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causa.

Assim, deve o valor ser mantido, o qual está dentro dos

critérios de razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido.

No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
decidiu que:

“A indenização  deve  ser  fixada  em  termos

razoáveis, não se justificando que a reparação

enseje  enriquecimento  indevido,  com

manifestos  abusos  e  exageros,  devendo  o

arbitramento  operar-se  com  moderação,

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte

financeiro  das  partes,  orientando-se  o

julgador  pelos  critérios  sugeridos  pela

doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de

sua  experiência  e  bom  senso,  atento  à

realidade da vida e às peculiaridades de cada

caso.” (REsp 305566/DF; RECURSO ESPECIAL

2001/0022237-4.  Rel.  Min.  Sálvio  de

Figueiredo  Teixeira.  Quarta  turma.  DJ

13.08.2001)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO,

mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das
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Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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