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Relator: Des. Subst. Paulo Ricardo Bruschi

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE
BAGAGEM NO RETORNO À CIDADE DE RESIDÊNCIA DA
DEMANDANTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM
APENAS PARA RECONHECER OS DANOS MATERIAIS.
INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO À REJEIÇÃO DO
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSUBSISTÊNCIA. BENS CONSTANTES NA MALA QUE NÃO
SE REVELAM INSUBSTITUÍVEIS OU POSSUAM CARÁTER
SENTIMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA
DAS SUPOSTAS DIFICULDADES FINANCEIRAS ADVINDAS
DOS FATOS EM QUESTÃO. ABALO MORAL NÃO
DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE QUE NÃO
EXIME A PARTE AUTORA DE TRAZER INÍCIO DE PROVA
REFERENTE AO VENTILADO ABALO EXTRAPATRIMONIAL.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

"Ainda que haja a inversão do ônus da prova em decorrência
da hipossuficiência do consumidor, isso não exime o autor de
trazer aos autos provas dos fatos constitutivos de seu direito ou,
ao menos, inícios de prova para comprovar suas alegações. [...]
(AC n. 2013.064205-9, de Lages, rel. Des. Francisco Oliveira
Neto, j. 05.11.2013)" (Apelação Cível n. 2014.082200-7, de
Tubarão, Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, 2ª Câm. Dir.
Púb., j. 07/04/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.034383-1, da comarca da Capital - Continente (1ª Vara Cível), em que é
apelante Simone Parcianello e apelada Reunidas S/A Transportes Coletivos:

A Quarta Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Jaime Ramos, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Ricardo Roesler.

Florianópolis, 17 de setembro de 2015.



Paulo Ricardo Bruschi
RELATOR
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RELATÓRIO

Simone Parcianello, devidamente qualificada nos autos e inconformada
com a decisão proferida, interpôs Recurso de Apelação, objetivando a reforma da
respeitável sentença prolatada pela MM.ª Juíza da 1ª Vara Cível, da comarca da
Capital - Continente, na Ação Indenizatória n. 082.11.001768-6, ajuizada contra
Reunidas S/A Transportes Coletivos, igualmente qualificada, a qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e, por conseqüência: a)
condenou a demandada ao pagamento de R$ 7.558,40 (sete mil, quinhentos e
cinqüenta e oito reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos
materiais; b) em razão da sucumbência recíproca, condenou cada um dos litigantes
ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das custas processuais, determinando a
compensação da verba honorária.

Na inicial (fls. 02/18), a acionante pugnou pela condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
7.558,40 (sete mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos), sem
prejuízo da reparação por danos morais que alega ter sofrido.

Justificou o pedido fundamentando-o no argumento de que, na data de
26/02/2011, realizou uma viagem em um ônibus da demandada da cidade de Santo
Ângelo/RS até Florianópolis/SC, porém, ao desembarcar na rodoviária de seu
destino, sua mala não foi localizada, sendo a autora informada de que teria sido
extraviada.

Reverberou, em seqüência, que, "no momento em que a Autora foi
informada do extravio da bagagem pela empresa Ré, tratou de relatar o seu conteúdo
principal (relatório de irregularidade de bagagem nº 030053, anexo), e já no outro dia
entregou um relatório detalhado, na agência da Ré localizada no terminal Rita Maria,
conforme solicitado pela mesma", porém, além de não ter encontrado a mala, a
demandada teria lhe tratado com descaso, sendo que, após sucessivas tentativas de
resolução amigável, a requerida disse que poderia realizar o ressarcimento em valor
máximo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que foi recusado pela autora.

Assinalou, ainda, que, "devido ao fatídico, a Autora sofreu abalo moral,
em função da perda dos seus pertences de uso pessoal, da máquina fotográfica
digital, contendo, ainda, as suas recordações da viagem, assim como ficou sem a
ajuda financeira proporcionada pelo pai, imprescindível a sua mantença, ante as
dificuldades financeiras da Autora".

Juntou documentos (fls. 19/28).
Regularmente citado, veio a ré aos autos e apresentou resposta na

forma de contestação (fls. 35/48). Em síntese, asseverou que "o fato de a autora
alegar que na sua bagagem continha uma série de objetos, não prova que os bens
indicados por ela realmente estavam na mala e foram extraviados", reforçando ser "de
causar estranheza a afirmação da autora de que a sua mala continha um envelope
com R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie, atitude esta que foge ao
critério de cautela de qualquer pessoa com senso mediano de cuidado".
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Adiante, pugnou pela aplicação do valor indenitário máximo disposto no
art. 8º da Resolução n. 1432/06 da ANTT, insurgiu-se pontualmente acerca da
alegação de danos morais, ao argumento de que tal condenação implicaria em um
enriquecimento ilícito e, sucessivamente, requereu que eventual condenação seja
arbitrada em valor proporcional e razoável.

Juntou documentos (fls. 49/52).
Na réplica (fls. 59/76), a requerente rebateu as assertivas da

demandada e repisou os argumentos da exordial.
Julgando antecipadamente a lide (fls. 94/95), a Magistrada a quo

acolheu parcialmente os pedidos formulados na vestibular, nos termos do relatado
supra.

Considerou a insigne sentenciante que, no que concerne aos danos
materiais, "há nos autos (folhas 24/25) provas demonstrando que os objetos descritos
compunham sua bagagem e de que correspondiam, aproximadamente, aos valores
ali inseridos. [...] Acredito que a importância pugnada se apresenta adequada e justa
à espécie. Isso, porque apresenta-se notória a inviabilidade de o autor comprovar
mais especificadamente do que está nos autos quais os pertences que levava
consigo".

Todavia, acerca do dano moral aventado pela autora, ponderou que
"este não se encontra caracterizado. É que, apesar de ter concedido indenização em
casos de extravio de bagagem, este juízo compreende que este caso é peculiar e
assim deve ser decidido. A autora vinha de viagem da casa dos pais para a região da
grande Florianópolis onde reside. Logo, apesar de evidente o desgosto com a perda
dos bens relacionados à fl. 05 e do dinheiro, a autora não se viu privada de roupas e
bens de higiene pessoal numa viagem fora do seu lar".

Interpostos embargos declaratórios pela requerente (fls. 99/102), estes
restaram inacolhidos no decisum de fl. 104.

Irresignada com a prestação jurisdicional efetuada, a demandante
tempestivamente apresentou recurso a este Colegiado. Em sua apelação (fls.
108/121), pugnou pela reforma da sentença na parte que rejeitou o pedido de
indenização por danos morais, reeditando os mesmos fundamentos delineados na
preambular.

No mais, colacionou excertos doutrinários e jurisprudenciais que acredita
conferirem embasamento à tese defendida, pugnando pela reforma da sentença
prolatada, com a conseqüente inversão do ônus sucumbencial.

Contra-arrazoado o recurso (fls. 126/132), a recorrida aplaudiu os
fundamentos da sentença e rechaçou as disposições da apelação.

Tempestivamente, ascenderam os autos a esta Corte.
Recebo os autos conclusos.
Este o relatório.

VOTO

Propugna a demandante, em sede de apelação, a reforma da sentença
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na parte que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, nos termos
delineados no relatório.

Como supedâneo à pretensão recursal, a insurgente asseverou que o
abalo moral estaria suficientemente caracterizado em decorrência do extravio de seus
pertences de uso pessoal, sobretudo da máquina fotográfica digital, do valor de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie e das roupas, ressaltando que
"ficou sem vestimentas, pois todas as suas roupas estavam na mala, não tendo
recursos financeiros imediatos para aquisição de novas roupas, agravado ao fato do
prejuízo de ordem financeira, ante o extravio o dinheiro que transportava na
bagagem".

Em que pesem as ilações manifestadas pela apelante em suas razões
recursais, razão não lhe assiste, visto que a digna Togada Singular analisou com
acurácia a inexistência de abalo moral indenizável.

Com efeito, a despeito do incômodo que o extravio de bagagem traz ao
viajante, tal fato, por si só, não é suficiente a gerar dano moral indenizável, devendo,
deste modo, ser examinadas as peculiaridades de cada caso concreto.

No caso em tela, como se vê, o extravio da mala ocorreu no retorno da
autora à sua residência, sendo inequívoco, portanto, que o evento nenhum estorvo ou
comprometimento trouxe à viagem, às férias ou ao seu descanso. Logo, é inconteste
que o acontecimento nenhum dano, perturbação ou embaraço trouxe à demandante
na viagem propriamente dita.

Nesta perspectiva, a indenização extrapatrimonial pretendida somente
teria cabimento se efetivamente houvesse prova de que em razão do extravio da mala
a acionante experimentou abalo à sua honra ou direitos inerentes à personalidade,
reputação ou imagem, ou ainda sentimentos de dor, forte sofrimento ou humilhação.
Portanto, o dano moral apto a ser ressarcido é aquele que fere sobremaneira a
pessoa, interferindo no seu estado emocional a ponto de afetar a sua saúde e/ou
segurança física ou psíquica.

Do contrário, a questão cinge-se à esfera patrimonial.
Na hipótese sub examine, com todo o respeito à sensibilidade da

acionante, as provas carreadas na preambular não evidenciam, estreme de dúvidas,
a ventilada situação de dificuldade financeira apta a gerar o alegado abalo moral
decorrente da perda do envelope com dinheiro em espécie.

Isso porque, além de não ter sido demonstrado que a quantia de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) serviria de fato para o pagamento de despesas
pessoais Â– sendo a declaração de fl. 26 inservível, porquanto subscrita pelo pai da
autora, pessoa que certamente tem interesse na causa Â–, não foi coligido qualquer
documento comprovando que, após os fatos noticiados nos autos, a autora teve que
realizar, por exemplo, empréstimos para saldar dívidas ou que teve seu nome
negativado em razão da ausência de pagamento de determinada conta.

Aliado a isso, cumpre assinalar não ser crível a simples alegação Â–
desacompanhada de qualquer prova contundente Â– de que todas as suas
vestimentas estariam na mala extraviada, mormente considerando que a autora já
residia em Palhoça e somente estava retornando de viagem à casa de seus pais,
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ou seja, não estava de mudança à referida cidade, hipótese em que poderia soar
razoável a efetiva perda da integralidade das roupas.

O mesmo vale para a alegada existência de fotos na câmera digital
referentes à viagem à casa dos pais que, por si só, em razão da ausência de prova
cabal e inequívoca do valor sentimental e insubstituível Â– v.g. fotos referentes a
evento familar único e que não poderá ser repetido Â–, é insuficiente para se presumir
a efetiva ocorrência de um abalo que ultrapasse o limite do mero dissabor.

Aliás, sequer foi postulada a produção de prova testemunhal a
corroborar as assertivas contidas na vestibular, vez que, na audiência conciliatória de
fl. 85, os litigantes expressamente pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

E, como cediço, conquanto tenha ocorrido a inversão do ônus probante
no despacho de fl. 30, tal fato não exime a demandante de trazer, ao menos, início de
prova a resguardar suas alegações acerca do dano moral sofrido.

Até porque, consoante iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça,
"ainda que haja a inversão do ônus da prova em decorrência da hipossuficiência do
consumidor, isso não exime o autor de trazer aos autos provas dos fatos constitutivos
de seu direito ou, ao menos, inícios de prova para comprovar suas alegações. [...]
(AC n. 2013.064205-9, de Lages, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 05.11.2013)"
(Apelação Cível n. 2014.082200-7, de Tubarão, Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch
Luz, 2ª Câm. Dir. Púb., j. 07/04/2015).

Desta sorte, ao que se infere do documento encartado à fl. 25, é
possível se constatar com clareza que nenhum dos bens mencionados na exordial
seja insubstituível ou possua qualquer singularidade ou caráter sentimental. Pelo
contrário, observa-se da lista que todos podem facilmente ser substituídos.

Neste contexto, não se duvida que a situação possa ter causado à
demandante certo desgaste emocional e perda de tempo, principalmente em razão da
busca por informações e tentativa de recuperação da mala ou ainda eventual
frustração de não poder usar seus pertences. Entretanto, tais infortúnios não são
capazes de caracterizar lesão psíquica grave ou vexatória apta a ensejar, além dos
danos materiais, reparação extrapatrimonial.

Em razão disso, o ressarcimento material é suficiente a reparar o dano
decorrente da perda da bagagem, sendo despropositada a pretensão de indenização
extrapatrimonial.

Da mesma forma, a necessidade de efetuar a pertinente reclamação
pelo extravio da bagagem, estando a demandante em sua casa, bem como os demais
atos inerentes à recuperação material, não geram dano moral indenizável.

Atente-se, ainda, que a própria autora afirma na exordial que após a
confirmação de que mala não seria mais recuperada a demandada se prontificou a
efetivar a indenização, o que só não ocorreu por conta da falta de acordo quanto ao
valor pretendido pela requerente e o ofertado pela ré.

É de se ver, portanto, que a composição amigável somente não foi
efetivada porque as partes não chegaram a um consenso quanto ao valor
indenizatório, o que não significa desrespeito ou descaso da acionada para com a
demandante, não sendo tal fato igualmente capaz de ensejar a indenização
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extrapatrimonial pretendida.
Assim, considerando-se as provas trazidas aos autos, no caso sub

judice, o ressarcimento material é suficiente à reparação do dano ocorrido, uma vez
que inexistente abalo moral indenizável, sendo certo que se está diante de caso de
descumprimento contratual, sem maiores consequências além da questão
patrimonial.

Sobre o tema, doutrina com propriedade o jurista Sérgio Cavalieri Filho,
para quem "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são conseqüência, e não causa.
Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento
só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à
dignidade de alguém.

[...]
Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de

que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram,
por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana (Programa de
Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010. p. 87 -
grifei).

Por seu turno, adverte Rui Stoco:
"Não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no

plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome,
tradição, personalidade, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que
se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de
um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o bem estar
psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como
prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano, não
podem servir de fundamento para a obtenção de reparação extrapatrimonial (TJSP -
3ª C. Dir. Público - Ap. 100.586-5/0 - Rel. Rui Stoco - j. 22.05.2001 - Voto: 2.437/01)"
(Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 1690).

De sua vez, bem leciona o professor Silvio de Salvo Venosa:
O dano moral consiste no prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e

intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por
que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em
muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor
comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o
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critério objetivo do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos
da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre
às rudezas do destino. Nesse campo, não há formulas seguras para auxiliar o juiz.
Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O
sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do
comportamento humano universal (VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil:
Responsabilidade Civil. Vol. IV, 2ª ed., São Paulo: Atlas S/A, 2007. p. 31) .

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício, dentre muitos
outros:

1) "O descumprimento de avenças constantes em contrato sinalagmático, por
não afetar o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à liberdade, à
imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica, não autoriza a
condenação em dano moral" (Apelação Cível n. 2007.023230-9, de Criciúma,
Relator: Des. Fernando Carioni, j. 25/9/2007).

2) "1. O ser humano está sujeito a situações adversas, dia-a-dia depara-se com
problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto,
decepção ou desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe
um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

2. Não há que se cogitar em responsabilidade civil por ato ilícito e reparação de
danos sem comprovação dos requisitos insculpidos no art. 186 do atual Código Civil.
Ademais, é da dicção do art. 333, I, do Código de Processo Civil que incumbe ao
autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito" (Apelação Cível
n. 2013.033621-1, da Capital Â– Continente, Relator: Des. Paulo Ricardo Bruschi,
15/03/2011).

3) "Improcedente a ação de indenização por danos morais quando não
provados os requisitos da responsabilidade civil. Ademais, não há falar em
indenização quando os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento, consistindo incômodo normal ao convívio social, sob pena de
banalização do instituto do dano moral" (Apelação Cível n. 2010.054773-6, de
Imbituba, Relator: Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 13/06/2013).

Na mesma senda, extrai-se do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1) [...] O mero receio ou dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano

moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige [...]
(Recurso Especial n. 337.771, do Rio de Janeiro, Relator: Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª
Turma, j. 16/04/2002).

2) CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE
INVESTIMENTO. VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA EM 1999. PERDA DE TODO O
VALOR APLICADO.CLÁUSULA STOP LOSS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. MERO DISSABOR.

[...]
5. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos

morais, sendo necessária a existência de um plus, uma consequência fática capaz,
essa sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade [...] (Recurso
Especial n. 656.932, de São Paulo, Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j.
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24/04/2014).
3) [...] DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO.

PRECEDENTES. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE
83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

[...]
2. O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral

indenizável.
[...] (AgRg no Resp n. 1444549/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel

Gallotti, 4ª Turma, Dje 20/5/2014).
4) "O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral,

que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância
de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo,
até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo
imprevisível." (Resp 876.527/RJ) (AgRg no AREsp n. 287870/SE, Relator:
Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, Dje de 5/6/2013).

E, para pôr uma pá de cal ao caso, também da Corte da Cidadania:
Dano moral. Extravio de bagagem. Retorno ao local de residência.

Precedentes da Terceira Turma.
1. Já decidiu a Corte que não se justifica a "reparação por dano moral apenas

porque a passageira, que viajara para a cidade em que reside, teve o incômodo de
adquirir roupas e objetos pessoais" (Resp n° 158.535/PB, Relator para o acórdão o
Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 9/10/2000; no mesmo sentido: Resp n° 488.087/RJ,
da minha relatoria, DJ de 17/11/03).

2. Recurso especial conhecido e provido (STJ - Resp n. 740.073/RJ, Relator:
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 25/10/2005 Â– destaquei).

Do corpo deste último julgado, transcreve-se:
"No mesmo sentido julgou o Resp n. 488.087/RJ, da minha relatoria (DJ de

17/11/03), destacando-se, então, que não se indicava "qualquer peculiaridade, como
por exemplo, a perda de trabalho científico ou qualquer tipo de tratamento indevido a
provocar a humilhação das passageiras ou alcançar a sua dignidade", daí a razão de
ter-me curvado ao precedente".

Dessarte, as provas carreadas demonstram, de forma inequívoca, que
os fatos atinentes à perda da bagagem não ultrapassaram a órbita do mero
aborrecimento, não gerando, portanto, direito à indenização por supostos danos
morais, motivo pelo qual a manutenção integral da sentença revela-se medida
indeclinável.

Ante o exposto, vota-se no sentido de se conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, mantendo-se hígida a sentença a quo. É como voto.
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