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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO. TEORIA
FINALISTA  DO  CONCEITO  DE  CONSUMIDOR.
AUTOR QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
LEGAIS  PARA  SER  CONSIDERADO
CONSUMIDOR  (ART.  2.º  DO  CDC).
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  LOGÍSTICA
PARA  ENTREGA  DE  MERCADORIAS.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
CONTRATUAL  PARA  ENTREGA.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS QUANTO AO ALEGADO PRAZO PARA
ENTREGA. MERCADORIA ENTREGUE EM PRAZO
RAZOÁVEL. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  RAZÕES
RECURSAIS  QUE  NÃO  ELIDEM  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO.  AUSÊNCIA  DE
DANO MORAL OU MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Pela teoria finalista,  fica excluído da proteção do
CDC  o  consumo  intermediário,  assim  entendido
como aquele cujo produto retorna para as cadeias de
produção  e  distribuição,  compondo  o  custo  (e,
portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço.
Vale  dizer,  só  pode  ser  considerado  consumidor,
para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que
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exaure  a  função  econômica  do  bem  ou  serviço,
excluindo-o  de  forma  definitiva  do  mercado  de
consumo.

- Não é razoável a alegação de que um atraso de
quatro  horas  na  entrega das  mercadorias  tenha o
condão  gerar  um  dano  suficientemente  apto  a
ensejar uma reparação moral, ou mesmo material.

-  O fato de as mercadorias terem chegado ao seu
destinatário após o prazo que ele necessitava para
fazer frente aos seus negócios locais não pode ser
transferido  ao  transportador,  que  de  maneira
diligente, e em prazo razoável, cumpriu sua parte na
avença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 177.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Gráfica São Mateus

LTDA, fls.  133/145,  irresignada com a Sentença proferida pelo Juízo da 8.ª

Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  fls.  123/131,  nos  autos  da  Ação  de

Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido Indenizatório, movida por ela

em desfavor  de VRG Linhas Aéreas S/A, que julgou improcedente o pedido,

condenando a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, sustenta a aplicabilidade do CDC ao caso,

asseverando que entre ela e a Apelada existe uma relação consumo, motivo

pelo  qual  a  Sentença  recorrida  errou  ao  deixar  de  aplicar  as  normas

consumeristas  por  entender  que  ausente  a  relação  de  consumo  entre  as

partes.

Argumenta, ainda, que houve um descumprimento contratual

por parte da Apelada, quando deixou de entregar a mercadoria dentro do prazo

contratual, causando prejuízos de ordem moral e material a ele, motivo pelo

qual deve ser a Sentença recorrida reformada para condenar a VRG Linhas

Aérea S/A ao pagamento de indenizações, a título de dano moral e material,
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além de considerar inexistente o débito oriundo do contrato de prestação de

serviço de transporte.

Contrarrazões apresentadas, fls. 149/155.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não opinou

acerca do mérito do Recurso, fls. 171/172.

É o relatório.

VOTO

A questão posta em deslinde busca a reforma da Sentença

vergastada, que julgou o pleito improcedente, por ausência de provas, visto

não restar comprovado nos autos que a Apelada tinha a obrigação de entregar

a encomenda no prazo de, até, 48h após sua postagem. 

De início assento ser incontroverso a inexistência de prova que

demonstre  a  obrigação  da  Apelada,  uma  empresa  de  logística  expressa,

entregar a mercadoria no prazo de, até, 48h após sua postagem. 

Registro, ademais, que a inaplicabilidade do CDC ao caso em

testilha encontra ressonância tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça quanto na Doutrina especializada, considerando que o Ordenamento

Jurídico adotou a teoria finalista, no que afeta a definição de consumidor. 

A Apelante não se enquadra, tecnicamente, no conceito legal

de  consumidor,  previsto  no  art.  2º  da  lei  consumerista,  que  prevê  ser

consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou

serviço como destinatário final. 

A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de

que a  determinação da qualidade de consumidor  deve,  em regra,  ser  feita

mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º

do  CDC,  considera  destinatário  final  tão  somente  o  destinatário  fático  e

econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 
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Pela  teoria  finalista,  fica  excluído  da  proteção  do  CDC  o

consumo  intermediário,  assim  entendido  como  aquele  cujo  produto  retorna

para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o

preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado

consumidor,  para  fins  de  tutela  pela  Lei  nº  8.078/90,  aquele  que  exaure  a

função  econômica  do  bem  ou  serviço,  excluindo-o  de  forma  definitiva  do

mercado de consumo.

Hipótese  em que  a  Gráfica  reclama  indenização  por  danos

materiais derivados de suposto defeito na prestação dos serviços de logística

expressa  não  caracteriza  relação  de  consumo  tutelável  pelo  CDC,  pois  o

referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa,  sendo essencial  à

consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade

apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente a prestadora do

serviço de entrega expressa de mercadorias. 

Logo,  mantém-se  a  inaplicabilidade  do  CDC  ao  caso  em

testilha.

Como revelam os autos,  não há provas do inadimplemento

contratual por parte da Apelada, considerando que a mercadoria foi entregue

ao destinatário em um prazo razoável (três dias).

Os argumentos da Apelante, no sentido de que mesmo as 72h,

alegadas pelo Apelado para entrega não foi cumprido, não possui o condão

suficiente para causar um abalo moral, ou mesmo material, no patrimônio da

Apelante, visto que o referido prazo teria seu termo por volta das 15:43 do dia

1º de dezembro, no entanto, foi entregue ao destinatário às 20:02 do mesmo

dia.

Não é razoável a alegação de que um atraso de quatro horas

na entrega das mercadorias tenha o condão gerar um dano suficientemente

apto a ensejar uma reparação moral, ou mesmo material.
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O fato de as mercadorias terem chegado ao seu destinatário

após o prazo que ele necessitava para fazer frente aos seus negócios locais

não pode ser  transferido  ao  transportador,  que  de  maneira  diligente,  e  em

prazo razoável, cumpriu sua parte na avença.

Na  verdade,  a  Apelante  deveria  ter  sido  mais  diligente,  no

sentido de realizar a compra e solicitar sua remessa com uma antecedência

maior,  a fim de evitar os transtornos narrados por eles,  que,  repita-se,  não

podem ser imputados ao Apelado. 

A Sentença Recorrida não merece reparos, deve ser mantida

como prolatada.

Isso posto, DESPROVEJO o Recuso apelatório.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
janete Maria Ismael Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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