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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0023977-14.2011.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Rhana Carga Internacional LTDA – Adv.: Gerson Antonio A. de 
Oliveira.

Apelada: Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – Adv.: Rafaela Silva.

EMENTA:  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS. 
TRANSPORTE  DE  CARGAS.  EXTRAVIO  DE 
BAGAGEM. BENS NÃO ENTREGUES NO DESTINO. 
DANO  MATERIAL  COMPROVADO.  INDENIZAÇÃO 
FIXADA.  OBRIGAÇÃO  DE  ENTREGA. 
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO.
-  Restando  comprovado  nos  autos  que  o 
consumidor contratou o serviço de transporte de 
bens e que teve parte de sua bagagem extraviada 
e a outra não entregue no destino contratado, a 
indenização  por  danos  materiais  em  relação  à 
bagagem  extraviada,  assim  como  o  dever  de 
entrega  da  que  não  foi  enviada  ao  destino 
contratado,  dentro  do  prazo  razoável  de  30 
(trinta) dias, é medida que se impõe, diante da 
má prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                    1



Processo nº. 0023977-14.2011.815.0011

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação  Cível  interposta  Rhana  Carga 
Internacional LTDA (fls. 464/467), em face de sentença proferida pelo Juízo da 
2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande (fls. 455/460) nos autos da Ação 
de  Obrigação  de  Entregar  Coisa  Certa  c/c  Pedido  de  Antecipação  de  Tutela, 
ajuizada pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, ora apelada.

Ao sentenciar o feito, o magistrado a quo julgou procedente 
o  pedido  inicial  para  condenar  a  apelante  ao  pagamento  de  indenização  por 
danos  materiais  no  valor  de  R$  29.340,00  (vinte  e  nove  mil,  trezentos  e 
quarenta reais), além de obrigá-la à efetiva entrega das mercadorias adquiridas 
pela parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

 
Inconformada, a demandada recorreu, alegando, em síntese, 

que deveria ser  reconhecida a culpa exclusiva de terceiro excluindo-se a sua 
responsabilidade sobre o fato, uma vez que não teve culpa pelo extravio de um 
volume, bem como pela não entrega dos demais no destino contratado. Afirmou 
que  a  sua  obrigação  contratual  seria  apenas  relativa  ao  desembaraço 
alfandegário da carga, sendo a transportadora United Airline responsável pelo 
extravio do volume e pela demora na retirada da carga do terminal do aeroporto 
internacional do Rio de Janeiro. 

Alternativamente, pediu que fosse concedido o prazo de 180 
dias  para  entrega  dos  volumes  não  extraviados,  diante  da  necessidade  do 
pagamento  de  multas  para  a  liberação  da  carga  junto  ao  terminal  onde  se 
encontra armazenada.

Contrarrazões ofertadas (fls. 473/484).

Parecer ministerial sem manifestação (fls. 491/492).

É o relatório.

V O T O

A apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais 
em  face  da  apelante,  alegando  que  contratou  o  serviço  de  transporte  de 
mercadoria,  e  que teve parte  de sua bagagem extraviada e outra  parte  não 
entregue no destino final.
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Consta  dos  autos  comprovação  de  que  a  autora/apelada 
firmou  contrato  de  prestação  de  serviços  de  importação  e  exportação  de 
equipamentos,  incluindo  o  desembaraço  alfandegário,  seguros,  transporte, 
capatazia,  dentre  outros  e,  em  virtude  do  negócio  jurídico,  solicitou  que  a 
promovida, ora apelante, realizasse a importação e o transporte, até o destino 
final,  de  itens  adquiridos  junto  à  empresa  Tektronix,  com sede  nos  Estados 
Unidos.

No caderno processual há a comprovação de que a soma dos 
valores dos bens adquiridos perfazem um total de R$ 53.718,28 (cinquenta e 
três mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos).

Independentemente  dos  contratempos  ocorridos  com  os 
itens adquiridos pela apelada, o fato é que a responsabilidade da pessoa jurídica 
apelante é indiscutível, uma vez que o contrato de transporte entabulado entre 
as partes obriga que a demandada honre com o que foi acordado, ou seja, a 
entrega  efetiva  dos  bens  adquiridos  pela  Fundação  Parque  Tecnológico  da 
Paraíba, junto à empresa norte americana Tektronix, no destino final indicado no 
contrato,  incluindo  o  desembaraço  alfandegário  que  deveria  ter  ocorrido  no 
aeroporto internacional do Rio de Janeiro. 

Desta feita, em matéria de reparação de danos decorrentes 
da má prestação de serviços, a responsabilidade civil  do prestador,  de índole 
contratual,  é  objetiva,  conforme  a  teoria  do  risco  profissional,  devidamente 
disciplinada no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,  
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela  
reparação dos danos causados aos consumidores  
por  defeitos  relativos  à  prestação  dos  serviços,  
bem  como  por  informações  insuficientes  ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a  
segurança  que o  consumidor  dele  pode esperar,  
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias 
relevantes, entre as quais:
I – o modo de seu fornecimento;
II – o resultado e os riscos que razoavelmente 
dele se esperam;
III – a época em que foi fornecido.
(…)
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§  3º  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será  
responsabilizado quando provar:
I  –  que,  tendo  prestado  o  serviço,  o  defeito  
inexiste;
II  –  a  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de  
terceiro.

Sobre o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

APELAÇÃO  CÍVEL.  TRANSPORTE.  TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. CONEXÃO 
NÃO  PLANEJADA.  1-  Responsabilidade  do 
transportador.  Sendo  de  matriz  objetiva  a 
responsabilidade do transportador pela falha 
na prestação do serviço prestado, tem lugar 
a  reparação  dos  danos  morais  dela 
decorrentes,  ante  a  ausência  de 
comprovação, pela fornecedora, de qualquer 
das  causas  excludentes  do  dever  de 
indenizar. 2-  "Quantum"  indenizatório.  Na 
fixação do montante indenizatório por  gravames 
morais, deve-se buscar atender à duplicidade de 
fins a que a indenização se presta, atentando para  
a  capacidade  do  agente  causador  do  dano,  
amoldando-se  a  condenação  de  modo  que  as 
finalidades de reparar a vítima e punir o infrator  
(caráter pedagógico) sejam atingidas. "Quantum" 
mantido  em  R$8.000,00  (oito  mil  reais)  à  co-
autora Gessi e em R$6.000,00 (seis mil reais) ao  
co-autor  Felipe.  3-  Honorários  advocatícios.  
Mantidos em 10% sobre o valor da condenação,  
ante  a  sua  adequação,  no  caso  concreto,  aos 
cânones  do  art.  20  do  CPC.  Apelo  e  recurso  
adesivo  desprovidos.  (Apelação  Cível  Nº 
70055693964,  Décima  Segunda  Câmara  Cível,  
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Umberto  
Guaspari Sudbrack, Julgado em 21/11/2013).

Por  outro  lado,  a  apelante  alega  que  não  teria 
responsabilidade pelos prejuízos supostamente sofridos pela apelada, pois estaria 
comprovada a culpa exclusiva de terceiro,  no caso,  da  transportadora United 
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Airline,  única  responsável  pelo  extravio  de  um dos  volumes  adquiridos  pela 
autora e pela demora na retirada da carga do terminal do aeroporto internacional 
do Rio de Janeiro.  

Ao compulsar atentamente o caderno processual, verifica-se 
que um volume da  bagagem relativa  à  mercadoria  adquirida  pela  autora  foi 
extraviada e que outros seis encontram-se no aeroporto internacional do Rio de 
Janeiro  esperando  que  sejam  tomadas  as  providências  para  o  desembaraço 
alfandegário (fls. 33, 344, 357, 443 e 444.

Por  outro  lado,  analisando  o  contrato  celebrado  entre  as 
partes (fls. 86/89), mais especificamente na Cláusula Quarta (fl. 87), percebe-se 
que é inconteste a responsabilidade da apelante quanto aos serviços de agente 
embarcador, desembaraço aduaneiro e transporte de mercadorias, acrescida das 
despesas complementares apresentadas por notas fiscais e faturas.

Outrossim,  da  Cláusula  Sexta  (item  6.1)  (fl.  87)  consta, 
expressamente,  que  a  apelante  é  responsável  por  todo  e  qualquer  dano  ou 
extravio  de  mercadoria,  desde  o  embarque  no  aeroporto  de  origem  até  as 
instalações no destino – Fundação Parque Tecnológico da Paraíba.

Logo, o valor fixado na sentença –  R$ 29.340,00 (vinte e 
nove  mil,  trezentos  e  quarenta  reais)  –  a  título  de  indenização  pelos  danos 
materiais, em relação à mercadoria extraviada, deve ser mantido, até porque a 
apelante não produziu a contraprova necessária para infirmar o fato descrito pela 
apelada  em  sua  inicial,  quanto  ao  valor  dos  bens  objeto  do  contrato  de 
transporte.

Quanto ao pedido alternativo, de que seja concedido o prazo 
de 180 dias para entrega dos volumes extraviados, diante da necessidade do 
pagamento  de  multas  para  a  liberação  da  carga  junto  ao  terminal  onde  se 
encontra armazenada, entendo que no mesmo não deve prosperar, haja vista 
que o prazo de 30 dias fixados pelo magistrado sentenciante, sob pena de multa 
diária,  é  razoável,  considerando-se  a  informação  obtida  no  próprio  site  da 
empresa  apelante  (www.rhana.com.br),  segundo  a  qual  a  recorrente  detém 
credibilidade e agilidade no trato de suas obrigações, fruto de muitos anos de 
convívio  diário  com  as  autoridades  brasileiras  ligadas  ao  setor  de 
exportação/importação.

Em face de todo o acima exposto, NEGO PROVIMENTO AO 
APELO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Janete 
Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de agosto 
de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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