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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO
DE BAGAGEM. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO
N. 1.432/2006 E DO DECRETO N. 2.521/98. RELAÇÃO
CONSUMERISTA A QUAL É REGIDA PELO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANO MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
EMPRESA DE ÔNIBUS QUE NÃO TROUXE PROVA CAPAZ DE
DERRUIR A ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CAPAZES DE DERRUIR O VALOR POSTULADO
PELA AUTORA. PRECEDENTES. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA NO QUE TANGE AOS DANOS
MATERIAIS. TAXA SELIC. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA
SOMENTE NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

"Face à inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do
Código de Defesa do Consumidor), cumpria à requerida provar a
inexistência do prejuízo material ou que os produtos indicados
pelos demandantes não preenchiam as malas extraviadas".
(Apelação Cível n. 2000.023263-7, rel. Des. Orli Rodrigues, j.
10.9.2002).

A empresa de transporte rodoviário que não comprova a
entrega do formulário para declaração dos bens aos seus
passageiros antes do embarque, deixa de cumprir ônus que lhe
incumbia, razão pela qual deve prevalecer a declaração
apresentada pela autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.088496-3, da comarca de Içara (1ª Vara), em que é apelante Pluma Conforto e
Turismo S/A, e apelada Maria Isabel da Silva Pereira:

A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, dar
parcial provimento ao reclamo tão somente para fazer incidir, no que tange aos danos
materiais, a Taxa Selic, a partir da citação, que engloba tanto juros como correção



monetária. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado no dia 25 de novembro de 2014,
os Exmos. Srs. Des. João Henrique Blasi, que o presidiu, e Des. Cid Goulart.

Florianópolis, 27 de novembro de 2014.

Sérgio Roberto Baasch Luz
RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Pluma Conforto e Turismo S/A
conta a sentença que, na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada
em seu desfavor por Maria Isabel da Silva Pereira, assim decidiu:

(...) julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar
a autora:

a) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
acrescida de juros desde a data do evento, e correção monetária, a contar da
publicação da sentença.

b) a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência dos danos
materiais, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora (1% ao mês) a partir da
citação e correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante
dispõe o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. (fls. 158-159)

Nas razões recursais afirma, em síntese, não haver nos autos qualquer
tipo de comprovação quanto aos danos materiais sofridos pela apelada, isso porque o
pedido indenizatório a este título está fulcrado tão somente na mera alegação de
extravio de um volume contendo certos pertences, mas não vem acompanhando
sequer de notas fiscais. Salienta, ainda, que o formulário de descrição de bagagem
não se aplica aos contratos de transporte terrestre, mas, sim, aos contratos de
transporte aéreo, devendo, no caso, incidir as regras do art. 8º, § 2º, da Resolução
1.432/2006 da ANTT, e o art. 74 do Decreto n. 2.521/98. Ademais, deve prevalecer as
declarações feitas pela autora ao final da viagem por meio do formulário de extravio
de bagagem, oportunidade em que declarou que o conteúdo da bagagem extraviada
era composto de "ROPA PERSONAL Y OTRAS COSAS". Pugna pela reforma da
sentença para que, diante da ausência de comprovação dos utensílios extraviados,
seja utilizado como valor indenizatório pelos danos materiais o limite estipulado à
época pelo art. 8º da Resolução n. 1.432/2006 da ANTT, que era de R$ 1.005,48 (mil
e cinco reais e quarenta e oito centavos). Ao final, requer a modificação dos termos
de incidência dos juros de mora e da correção monetária tanto sobre os valores
fixados a título de danos morais como dos danos morais.

Contrarrazões às fls. 189-198.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, convém esclarecer que a relação entabulada entre as
partes indiscutivelmente é de consumo, porquanto elas se enquadram nas definições
de consumidor e fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2º e 3º do Código
de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicáveis ao caso em comento as
normas constantes na Lei n. 8.078/90.

Dessa forma, a relação jurídica entre a empresa de transporte rodoviário
e a autora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), o qual
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dispõe em seu art. 14 que a responsabilidade do prestador de serviços ocorre
independentemente de culpa, bastando que se configure o ato ilícito, o dano e o nexo
causal para que haja obrigação de indenizar.

Demais disso, a concessionária de serviço público, consoante os termos
do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, detém
responsabilidade objetiva diante dos consumidores, in verbis:

Art. 37 - (...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade da prestadora de serviços, portanto, é objetiva.
Assim, havendo danos aos consumidores na execução de sua finalidade maior,
responderá o fornecedor pelas lesões a que der causa, bastando para ser
responsabilizado a comprovação do evento, do nexo causal entre a sua conduta e os
danos suportados pelo consumidor.

Nesse sentido, cita-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE

TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
RÉ QUE ALEGA A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO N. 2.521/98.
INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.

"As normas inscritas no Decreto n. 2.521/98, que disciplina os serviços de
transporte rodoviário interestadual e internacional, não prepondera sobre os
enunciados do Código de Defesa do Consumidor, por serem esses de ordem pública
e de relevante interesse social, conforme resulta do disposto nos arts. 5º, XXXII e
170, V, da Constituição Federal." (TJSC, AC n. 2004.001958-0, rel. Des. Eládio
Torret Rocha, j. 6.11.08).

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA
OBJETIVA. PERDA DA BAGAGEM. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O FATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADO.

1. Em se tratando de ação que se almeja indenização por prejuízo envolvendo
concessionária de serviço público, deve ser observada a teoria da responsabilidade
objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da CF, o qual dispõe que: "As pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

2. Nos termos do art. 333, II, do CPC, é ônus do réu a produção de prova nos
autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro ou,
ainda, de caso fortuito ou de força maior. (...). (Apelação Cível n. 2010.003170-7, de
Maravilha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 2.4.2013)

Pois bem, no caso dos autos, o fato é incontroverso, tanto que a
recorrente não nega o extravio da bagagem e sequer se insurge contra a condenação
que lhe impôs o pagamento de indenização por danos morais, pugna, tão somente,
pela redução dos valores fixados a título de danos materiais.

No presente caso, observa-se que a autora arrolou na inicial os
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pertences que levava no interior da bagagem extraviada (fl. 3) além de juntar às fls.
20-23 alguns comprovantes de recibo e notas fiscais a fim de comprovar suas
alegações, estimando o valor dos bens extraviados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Destarte, não tendo a empresa de transporte apresentado documento
hábil que comprovasse quais os pertecentes se encontravam dentro da mala
extraviada, descumpriu assim o que determinam os arts. 333, inciso II, do Cânone
Processual, e 6º, inciso VIII, do Código Consumerista.

Face à inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do
Consumidor), cumpria à requerida provar a inexistência do prejuízo material ou que
os produtos indicados pelos demandantes não preenchiam as malas extraviadas.
(Apelação Cível n. 2000.023263-7, rel. Des. Orli Rodrigues, j. 10.9.2002).

Portanto, a empresa de transporte rodoviário que não comprova a
entrega do formulário para declaração dos bens aos seus passageiros antes do
embarque, deixa de cumprir ônus que lhe incumbia, razão pela qual deve prevalecer a
declaração apresentada pela autora.

Nesse sentido, aliás, confira-se, a exemplo, o seguinte julgado:
Apelação Cível n. 2010.003170-7, de Maravilha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j.
2.4.2013.

Em que pesem as regras impostas pelas Resoluções ns. 1.432/06 da
ANTT e o Decreto n. 2.521/98, este Sodalício tem assentado o entendimento no
sentido da prevalência do Código de Defesa do Consumidor, o qual, como registrado,
autoriza a inversão do ônus da prova.

Como bem frisou o eminente Desembargador Luiz Cézar Medeiros, em
caso semelhante, "Essa acepção tem por substrato, além do critério hierárquico, a
circunstância de que os enunciados erigidos por esse Diploma legislativo são
caracterizados como de ordem pública e de relevante interesse social - arts. 5º,
XXXII, e 170, V, da Constituição Federal -, sobrepondo-se, pois, às normas das
citadas Resoluções". (Apelação Cível n. 2011.070763-4, de São Miguel do Oeste, j.
18.12.2012)

Sendo assim, demonstrado nos autos que a concessionária de serviço
de transporte terrestre foi quem deu causa à perda da bagagem e não havendo
qualquer causa excludente do nexo de causalidade, resta caracterizado o dever da
demandada de responder pelos danos sofridos pela demandante.

No que se refere ao termo incial dos juros de mora incidentes sobre o
valor da indenização por danos morais, aplica-se a Súmula n. 54 do STJ, segundo a
qual: "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual". Veja-se:

JUROS DE MORA – COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA – GRUPO DE
CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO – TERMO A QUO – SÚMULA 54 DO STJ –
EVENTO DANOSO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OMISSÃO DA SENTENÇA
QUANTO AOS ÍNDICES – FIXAÇÃO DE OFÍCIO

"É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, recentemente
reafirmado por sua Segunda Seção (Resp n. 1.132.886/SP, julgado em 23.11.2011;
Rcl n. 6.111/GO, julgada em 29.2.2012), de que o termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre a indenização por danos morais de correntes de ato ilícito
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corresponde à data do evento danoso (Súmula 54 STJ)" (AC n. 2012.007033-4, Des.
Rodrigo Collaço). (Apelação Cível n. 2013.071909-9, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j.
17.12.2013).

Ainda, a respeito do termo inicial da correção monetária, estipula a
Súmula n. 362 do STJ, que "a correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento".

Quanto aos índices aplicáveis, o entendimento da Segunda Câmara de
Direito Público é no sentido de que:

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA SELIC.

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1%
ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54
do STJ, até a data do arbitramento – marco inicial da correção monetária, nos termos
da Súmula n. 362 do STJ –, quando então deverá incidir a Taxa Selic, que
compreende tanto os juros como a atualização da moeda (AC n. 2013.048298-9, rel.
Des. Francisco Oliveira Neto, j. 26.11.2013)

Em relação as danos materiais pretende o recorrente a incidência do
INPC tenha início a partir do evento danoso até a data da citação, e, a partir de então,
a incidência da Taxa Selic. Neste ponto, merece acolhimento o recurso, tendo em
vista que a sentença estipulou o pecentual de 1% ao mês a partir da citação,
contrariando, portanto, o entendimento sufragado por esta Segunda Câmara de
Direito Público. A exemplo, cita-se: Apelação Cível n. 2010.003170-7, de Maravilha,
rel. Desembargador Francisco Oliveira Neto, j. 2.4.2013.

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao reclamo tão somente para
fazer incidir, no que tange aos danos materiais, a Taxa Selic, a partir da citação, que
engloba tanto juros como correção monetária.

É o voto.
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