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APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS. EMPRESA  DE  VIAÇÃO
TERRESTRE.  EXTRAVIO  DE  BAGAGEM.
RECUPERAÇÃO  PARCIAL  DOS  PERTENCES.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  DANOS  MATERIAIS.
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Recebida a bagagem, a empresa de transporte assume a
responsabilidade pela  sua guarda e conservação até  o
momento da devolução ao seu proprietário no destino
firmado.

O  extravio  da  bagagem  em  contrato  de  prestação  de
serviço de transporte interestadual de pessoas é hipótese
de dano moral presumido (in re ipsa), o qual prescinde
de demonstração do abalo psicológico sofrido, sendo o
dano inerente ao próprio fato.

O dano material deve ser indenizado na proporção de
sua demonstração pelo prejudicado.

A prestação fixada a título de dano moral deve observar
os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STJ e pela
Corte local, dentro dos preceitos da razoabilidade e da
proporcionalidade,  de  modo  a  impor  o  seu  fim
reparador e pedagógico.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento
parcial ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fabrícia Lopes
dos Santos, hostilizando sentença (fls. 78/81v) do Juízo da Comarca de Serra
Branca, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face da Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A. 
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A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a promovida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título
de danos materiais, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do
fato e juros de mora de 1% desde a citação. A condenação em danos morais
foi no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelo INPC a partir
da sentença e com juros de 1% a contar da citação. 

Em  suas  razões,  fls.  85/91,  a  recorrente  pede  o
deferimento integral do valor pretendido a título de danos materiais.

Sustenta  que  o  quantum fixado  em  razão  dos  danos
morais não está em consonância com jurisprudência do STJ e do TJPB, já
que os referidos Tribunais têm concedido indenizações acima de 10.000,00
(dez mil) reais em casos análogos. 

Contrarrazões, fls. 110/119.

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória, fls. 125/126.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

Pelo contexto fático e pelas provas coligidas aos autos
inexiste  dúvida  de  que  a  bagagem  de  Fabrícia  Lopes  dos  Santos  foi
extraviada durante a viagem realizada do Rio de Janeiro-RJ ao Município de
Serra Branca-PB no dia 03 de agosto de 2015, fl. 09, pela Empresa de Ônibus
Nossa Senhora da Penha S/A.
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A  relação  jurídica  entre  passageiro  e  empresa  de
transporte  terrestre  de passageiros  é  nitidamente de consumo,  de forma
que deve ser aplicado o art.  14 do CDC, o qual atribui responsabilidade
objetiva ao fornecedor pelo defeito no serviço prestado. 

Recebida a bagagem, a empresa de transporte assume a
responsabilidade  pela  sua  guarda  e  conservação  até  o  momento  da
devolução ao seu proprietário no destino firmado.

In  casu,  a  apelante  ficou  sem todos  os  seus  pertences
pessoais  e posteriormente,  ao fazer uma reclamação na empresa ré,  teve
apenas uma pequena parte da bagagem restituída (mídia inserta às fls. 14),
denotando dessas circunstâncias que o fato ultrapassou da esfera de mero
aborrecimento, porquanto o consumidor teve sua expectativa frustrada em
relação ao serviço prestado.

Quanto à lesão material, a autora/recorrente estimou seu
prejuízo  em  R$  2.824,50  (dois  mil  oitocentos  e  vinte  e  quatro  reais  e
cinquenta  centavos).  No  entanto,  acertadamente,  o  magistrado  primevo
fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), já que parte da bagagem foi recuperada e
não houve arrolamento dos bens transportados, de modo a aferir uma exata
quantificação dos pertences. Assim, nesse ponto não há o que ser alterado.

Em relação aos danos morais, o Juízo sentenciante fixou
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação.

Pois bem.

O  extravio  da  bagagem  em  transporte  terrestre  de
pessoas é hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), o qual prescinde
de demonstração do abalo psicológico sofrido, sendo o dano inerente ao
próprio fato.
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Assim, a alteração do estado anímico ocorreu, afetando
a personalidade e  atingindo a  moral,  bem como a dignidade da pessoa,
encontrando-se comprovada pela força dos próprios fatos (dano in re ipsa).

Em se tratando de dano moral, cada caso se reveste de
características  específicas,  refletidas  subjetivamente  na  fixação  da
indenização,  tendo em vista a observância das circunstâncias do fato,  as
condições  do  ofensor  e  do  ofendido,  o  tipo  de  dano,  além  das  suas
repercussões no mundo interior e exterior da vítima.

Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico
de desestimular a repetição da conduta, assegurar certo alento ao ofendido
que  minimize  as  agruras  suportadas,  de  acordo  com  a  capacidade
econômica  de  quem  deve,  de  modo  a  não  causar  sua  ruína,  e  nem
patrocinar o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifico que a prestação fixada a título
de  dano  moral  está  um  pouco  aquém  dos  parâmetros  comumente
arbitrados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse  sentido,  vejamos  precedente  onde  esta  egrégia
Terceira Câmara manteve a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para  dois  passageiros,  em  litisconsórcio,  que  tiveram  suas  malas
extraviadas. A seguir, transcrevo a ementa e trecho do julgado:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS,  E

MORAIS  —  EMPRESA DE  TRANSPORTE  TERRESTRE  —

BAGAGEM EXTRAVIADA — IRRESIGNAÇÃO — FALHA NA

PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  —  RESPONSABILIDADE  DA

EMPRESA — PREJUÍZOS E CONSTRANGIMENTOS — DANO

MORAL  E  MATERIAL  CONFIGURADOS  —  DEVER  DE

INDENIZAR  —  ARBITRAMENTO  DOS  PREJUÍZOS  PELA

REGRA  DE  EXPERIÊNCIA  COMUM  —  REFORMA  DA
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SENTENÇA  —  PROVIMENTO  DO  PRIMEIRO  APELO  E

DESPROVIMENTO DO SEGUNDO. — O extravio da bagagem

por si só gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo

passageiro. Isso porque o contrato de transporte contém obrigação

de  resultado,  ou  seja,  de  transportar  incólume  o  passageiro,

bagagem e  ou a  mercadoria,  na forma e  tempo convencionados,

tratando-se,  deste  modo  de  responsabilidade  contratual,  cujo

inadimplemento, salvo as excludentes legais (caso fortuito ou força

maior e culpa exclusiva de terceiro), gera o direito a indenização.

(...)  TJPB;  APL  0023944-87.2012.815.0011;  Terceira  Câmara

Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB

07/10/2015)  —  Dano  patrimonial.  Dever  de  indenizar  aqueles

efetivamente comprovados. Controvérsia sobre valores dos objetos

contidos  no  interior  da  bagagem.  Arbitramento  judicial  dos

prejuízos, com aplicação das regras de experiência comum. (TJPB -

ACÓRDÃO  do  Processo  Nº  00091222520148150011,  3ª  Câmara

Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ

BENEVIDES , j. em 25-07-2017)

“Com tais considerações, entendemos que o valor de R$ 15.000,00

(quinze  mil  reais)  afigura-se  razoável  para  compensar  o

constrangimento  sofrido  pelos  demandantes.  Além  disso,  é

imperioso  reconhecer  a  natureza  dúplice  do  dano moral,  eis  que

primeiramente  tende  a  compensar,  em  termos  financeiros,  o

prejuízo  psíquico  experimentado  pela  vítima  e,  num  segundo

momento, objetiva sancionar através de ônus financeiro, o ofensor,

a fim de que este não volte a praticar determinado ato e prejudicar

terceiros”.

Na mesma linha, colaciono aresto do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)  -

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  TRANSPORTE  AÉREO  -
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CANCELAMENTO  DE  VOO  -  EXTRAVIO  DE  BAGAGEM  -

QUANTUM  INDENIZATÓRIO  -  VALOR  ARBITRADO  COM

RAZOABILIDADE  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE

CONHECEU  DO  AGRAVO  PARA  DAR  PROVIMENTO  AO

RECURSO  ESPECIAL.  INSURGÊNCIA  DA  COMPANHIA

AÉREA.1. A empresa aérea responde pela indenização de danos

materiais  e  morais  experimentados  objetivamente  pelos

passageiros  decorrente  do  extravio  de  sua  bagagem.  2.  Não

existem  critérios  fixos  para  a  quantificação  do  dano  moral,

devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso

concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante

que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro

lado,  enriquecimento  sem causa.  Assim,  não  há  necessidade de

alterar  o  quantum  indenizatório  no  caso  concreto,  em  face  da

razoável quantia, fixada por esta Corte Superior  em R$ 10.000,00

(dez mil reais).3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp

261.339/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA TURMA,

julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

Considerando os preceitos já debatidos e a recuperação
de parte  da  bagagem,  em consonância  com a  jurisprudência  atinente  ao
caso,  entendo justa a majoração da indenização a título de danos morais
para o valor de R$ 6.000 (seis mil reais), mantendo-se a sentença nos demais
termos.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO,  apenas para elevar o quantum arbitrado a título de
danos morais, fixando a indenização em R$ 6.000 (seis mil reais).

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de fevereiro
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de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria  das Graças Morais  Guedes (relatora),  o
Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro
de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
          R E L A T O R A
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