
Apelação Cível n. 2013.044597-4, de Videira
Relator: Des. Jaime Ramos

PROCESSUAL CIVL Â– TRANSPORTE AÉREO Â–
SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO Â– RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA Â– DANIFICAÇÃO DE BAGAGENS E
SUBTRAÇÃO DE OBJETO Â– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR COM INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA Â– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DO
CONTEÚDO DAS MALAS Â– FARTA PROVA DOCUMENTAL Â–
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS Â– DANO MORAL Â–
SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO INCÔMODO Â–
DEVER DE INDENIZAR Â– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO Â–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE Â– ALTERAÇÃO.

"- Na linha dos precedentes desta Câmara e da jurisprudência
desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em demandas que
versam responsabilidade civil decorrente de transporte aéreo,
prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em
detrimento das Convenções Internacionais de Varsóvia, de
Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica.

"- De acordo com a jurisprudência desta Câmara, 'Nos litígios
que envolvem perda de bagagem e/ou objetos de seu interior, a
responsabilidade civil é objetiva, elidida apenas se demonstrada
alguma excludente de responsabilidade contida no artigo 14, § 3º,
do Código de Defesa do Consumidor. Não verificadas essas
excludentes, principalmente com a exigência ao passageiro de
declaração de bagagens e seus valores [...] a medida que se
impõe é a condenação da empresa aérea ao pagamento de
danos materiais oriundos do extravio dos objetos alegados na
inicial.' (AC 2008.064802-4, rel. Des. JAIRO FERNANDES
GONÇALVES, j. em 28.06.2012.). Na hipótese, adicione-se que
os bens (e seu valor) são compatíveis com a viagem e sua
duração, notadamente à mingua de impugnação específica
bastante.

"- 'O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao
consumidor, gerando angústia, desconforto e sofrimento moral
merecedores de compensação pecuniária'. (TJSC, AC
2003.017515-6, relª. Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA
RITTA, j. em 07.11.2006).

"- A compensação por danos morais deve considerar, além da
extensão do dano e o grau de culpa e capacidade
econômico-financeira do ofensor, os fins pedagógico, inibitório e



reparador da verba, a fim de que reste proporcional. Observadas
essas balizas, a manutenção do arbitrado em primeiro grau de
jurisdição é medida imperativa." (TJSC, AC n. 2010.057834-6,
Rel. Des. Henry Petry Júnior, em 16.08.2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.044597-4, da Comarca de Videira (1ª Vara Cível), em que é apelante TAM
Linhas Aéreas S/A, e apelado Antonio Carlos Zucolotto Júnior:

A Quarta Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, dar
provimento parcial ao recurso. Custas na forma da lei.

Do julgamento realizado em 15 de agosto de 2013, presidido pelo Exmo.
Sr. Desembargador José Volpato de Souza (com voto), participou o Exmo. Sr.
Desembargador Júlio César Knoll.

Florianópolis, 15 de agosto de 2013.

Jaime Ramos
RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de Videira, Antonio Carlos Zucolotto Júnior ajuizou "ação
indenizatória" contra TAM Linhas Aéreas alegando que, em 24.01.2011, embarcou
com sua esposa em viagem para Natal/RN, no vôo da empresa ré, ocasião em que
foram despachadas 03 (três) bagagens; que ao desembarcar no aeroporto de
Natal/RN "percebeu que uma de suas malas estava com a alça quebrada e a outra
com o zíper semiaberto; que após sair do salão de desembarque pretendia efetuar
uma reclamação, porém foi informado de que tal ato somente poderia ser realizado
antes de sair do desembarque; que tentou retornar ao salão principal, todavia foi
impedido pela segurança do aeroporto; que ao chegar no hotel "analisou a mala que
estava com zíper semiaberto e notou que um aparelho eletrônico (aparador de pêlos
Philips, modelo QG3060), havia sido subtraído"; que entrou em contato telefônico com
a demandada a fim de obter o ressarcimento do aparelho subtraído e da quantia
referente ao conserto da mala, sendo informado "de que haveria, apenas, a
possibilidade de ressarcimento do conserto da alça, mas que isso seria avaliado"; que
protocolizou reclamação junto ao PROCON municipal informando "seus dados
bancários para a devolução dos valores, no qual obteve parecer administrativo
favorável, no entanto, nada lhe foi restituído. Pleiteou a condenação da ré ao
pagamento da indenização do dano material decorrente da perda de seu objeto e
danos morais pelo abalo sofrido.

Citada, a ré contestou dizendo que, "não há nos autos prova acerca do
nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta má prestação do serviço
de transporte de bagagens; que quando já não estava mais "na presença dos
prepostos da companhia, o autor percebeu que o objeto eletrônico havia sido
subtraído de sua mala"; que não há porque falar em danos morais e materiais
indenizáveis; que o objeto furtado, conforme normas da ANAC (Agência Nacional de
Aviação Civil), é absolutamente proibido para transporte em bagagem despachada,
podendo apenas "ser transportado em bagagem de mão ou como carga"; que a verba
indenizatória deve ser fixada conforme as regras do Código Brasileiro de Aeronáutica;
que o dano material não foi devidamente comprovado por inexistência do registro das
bagagens do autor no momento do "check-in", inexistindo, portanto, declaração de
seu conteúdo capaz de ensejar à demandada qualquer tipo de responsabilidade civil.

Impugnados os argumentos presentes na contestação a digna Juíza de
Direito, Dra. Daniela Fernandes Dias Morelli, sentenciou, como segue:

"Julgo procedente o pedido contido na inicial para os fins de condenar a
demandada:

"A) Ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor
de R$ 189,72 (cento e oitenta e nove reais, e setenta e dois centavos), com correção
monetária pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso (04.02.2011-fl. 41 e
07.02.2011- f. 42) - Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, também
contados da data do efetivo desembolso.

"B) Ao pagamento de indenização a título de danos morais arbitrados
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em R$ 10.000 (dez mil reais).
"O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente pelo

INPC/IBGE, a partir da data de publicação da presente sentença.
"Os juros de mora incidirão na forma do artigo 406, do Código Civil c/c §

1º, do artigo 161, do CTN, a partir da data do evento danoso (24.01.2011), nos
moldes do preconizado pela Súmula 54, do STJ.

"Condeno a demanda, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na razão de 10%
sobre o valos da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo
Civil, atendendo ao trabalho desenvolvido nos autos". (fl. 136).

Inconformada, a concessionária apelou repetindo os argumentos
expendidos na contestação e asseverou também a impossibilidade de inversão do
ônus da prova. Ao final pugnou, em caso de manutenção do entendimento esposado
na sentença, pela redução do "quantum" fixado a título de indenização pelos danos
morais infligidos.

Com contrarrazões, os autos ascenderam a esta Superior Instância.

VOTO

1. A apelante sustentou, em síntese, que os danos materiais não foram
comprovados de forma concreta, e que não ocorreu dano moral indenizável.

Convém analisar a responsabilidade civil da Companhia de Transporte
Aéreo, concessionária de serviço público.

O § 6º do art. 37 da Constituição Federal 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 nos casos de dolo ou culpa".

O art. 15, do Código Civil de 1916, já dispunha que "as pessoas jurídicas
de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que
nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito
ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores
do dano" [se estes agirem com dolo ou culpa].

Mais abrangente, o art. 43, do Código Civil de 2002 (Lei n. 10.406/02),
que já estava em vigor à época dos fatos discutidos nestes autos, pois vigente desde
12.1.2003, dispõe que "as pessoas jurídicas de direito público são civilmente
responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por
parte destes, culpa ou dolo".

A responsabilidade civil do Poder Público e dos prestadores de serviços
públicos é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, diz HELY LOPES
MEIRELLES, que alinha entre as excludentes dessa responsabilidade da
administração a culpa exclusiva da vítima ou a atenuação dela no caso de culpa
concorrente desta (Direito administrativo brasileiro. 37. ed. São Paulo: Malheiros,
2010. p. 700).
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Efetivamente, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, adotou a
teoria do risco administrativo, no sentido de que a vítima fica dispensada de provar a
culpa da Administração; esta, por sua vez, só poderá se eximir total ou parcialmente
da responsabilidade se demonstrar a culpa exclusiva da vítima no evento danoso,
caso fortuito ou força maior.

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado e das concessionárias de
serviço público, SÍLVIO RODRIGUES assim leciona:

"Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente
causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever
de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

"A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria,
aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser
obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de
culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa
e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta
tem direito de ser indenizada por aquele" (Direito civil, v. IV, 19. ed., São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 10).

No mesmo sentido, HELY LOPES MEIRELLES:
"A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o

dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na
teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é
presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.

"Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes,
bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou
omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco
que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar
dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos
demais" (Direito administrativo brasileiro. 37. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 699).

Vê-se que a doutrina se assenta na equação "evento danoso, dano e
autoria", em vez de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante de elementos
tradicionais como a culpa e o dolo.

Nesse sentido já se posicionou o excelso Supremo Tribunal Federal,
como se vê pelo seguinte julgado:

"A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos
constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento
doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os
agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção
teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo
Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido,
independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de
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demonstração de falta do serviço público" (STF, RE n. 109615/RJ, Primeira Turma,
Rel. Ministro Celso de Melo, DJU 02/08/1996).

O Código Civil de 2002 trouxe um Capítulo com normas acerca do
contrato de transporte de pessoas e coisas (arts. 730 a 756), dizendo o art. 734, que
"o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade", sendo "lícito ao transportador exigir a declaração do valor da
bagagem a fim de fixar o limite da indenização" (parágrafo único).

E, como já esclarecido, a relação jurídica entre a concessionária do
serviço de transporte aéreo e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor (art. 22 e seu parágrafo), que determina a responsabilidade do prestador
de serviços independentemente da existência de culpa, isto é, considera objetiva a
responsabilidade dele, bastando estarem configurados o ato ilícito, o dano e o nexo
causal entre este e aquele, para que nasça a obrigação de indenizar.

O art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos." Consoante o
parágrafo único, "nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações
referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar
os danos causados, na forma prevista neste Código".

Não se pode olvidar também que o § 1º, do art. 14, do CDC alerta que "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; [...]"

Portanto, a apelante somente se eximiria do dever de indenizar se
demonstrasse alguma excludente, como culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro
ou caso fortuito ou força maior, circunstâncias que não ocorreram na espécie.

A respeito da matéria, tem decidido este Tribunal:
"- De acordo com a jurisprudência desta Câmara, "Nos litígios que

envolvem perda de bagagem e/ou objetos de seu interior, a responsabilidade civil é
objetiva, elidida apenas se demonstrada alguma excludente de responsabilidade
contida no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Não verificadas
essas excludentes, principalmente com a exigência ao passageiro de declaração de
bagagens e seus valores [...] a medida que se impõe é a condenação da empresa
aérea ao pagamento de danos materiais oriundos do extravio dos objetos alegados na
inicial." (AC 2008.064802-4, rel. Des. JAIRO FERNANDES GONÇALVES, j. em
28.06.2012.). Na hipótese, adicione-se que os bens (e seu valor) são compatíveis
com a viagem e sua duração, notadamente à mingua de impugnação específica
bastante." (TJSC, Apelação Cível n. 057834-6, de Blumenau, Rel. Des. Henry Petry
Júnior, em 16.08.2012).

2. No que diz respeito aos danos materiais, não prospera o argumento
expendido no recurso, no sentido de que não há nos autos nada que comprove a
existência do dano alegado e que a inversão do ônus da prova seria impossível por
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não haver verossimilhança nas alegações do autor.
As alegações de violação e dano à bagagem e de subtração de um

aparelho de aparar pêlos é verossímil, sim, porque o autor comprovou, tanto o
conserto da mala, quanto o fato de possuir o referido aparelho, que adquiriu
anteriormente à viagem e teve que comprar outro logo depois, como demonstrado
pelos documentos acostados à exordial. Nas reclamações que formulou, tanto à
ANAC quanto ao PROCON, o autor sempre se referiu aos mesmos fatos. Aliás, já
havia reclamado à própria companhia aérea, no aeroporto de Natal/RN, logo após
desembarcar, das avarias ocasionadas na bagagem e depois percebeu, no hotel, que
lhe havia sido subtraído o aparelho ou este se perdeu em razão da avaria na mala.

Cabível, pois, a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim é que, malgrado fosse de sua incumbência o encargo de provar o
contrário do alegado pelo autor, por força da inversão do ônus probatório autorizado
pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6, VIII), a empresa de transporte aéreo
não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha esclarecido ao autor quanto à
necessidade de preencher o rol de pertences colocados sob a sua guarda, a fim de
prevenir responsabilidade, tampouco de que a violação da bagagem com a perda ou
subtração de pertences não tivesse ocorrido.

Como bem anotou a digna sentenciante, "no caso em tela, a requerida
afirma que o autor despachou bens que só poderiam ser transportados em bagagem
de mão, nos termo do contrato de transporte aéreo firmado sem, no entanto, produzi
qualquer prova acerca de suas assertivas.

"Com efeito, a ré não comprovou que o autor tenha recebido orientação
específica a respeito de quais bens deveria carregar na bagagem de mão, não
podendo, agora, eximir-se de sua responsabilidade pela subtração do aparelho
eletrônico em questão.

"[...]
"o autor postulou indenização pelos danos materiais decorrentes do furto

de seu aparelho eletrônico, cuja propriedade comprovou por meio da nota fiscal
acostada à fl. 34, além do ressarcimento do valor pago para reparo da alça de sua
mala, danificada durante o trajeto São Paulo/Natal, conforme documentos de fls.
38/40.

"Ao contrário do que sustenta a ré, o prejuízo material suportado pelo
autor encontra-se demonstrado pelos documentos de fls.41/42 e reclamação
formalizada junto ao Procon local e acostada às fls. 22/26.

"Ademais, menos de 60 (sessenta) dias após constatar a subtração, o
requerente realizou a comunicação da ocorrência para a Polícia Civil, relatando,
igualmente, o bem que havia sido furtado (fls. 35/37)". (fl. 132).

Os documentos foram juntados a tempo e modo (arts. 283 e 396 do
Código de Processo Civil).

Desta forma, sendo incontroversos os fatos relacionados com as avarias
na bagagem do demandante e a perda ou subtração do aparelho, não há dúvida
sobre a responsabilidade da empresa aérea pelos danos decorrentes da falha na
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prestação do serviço.
Logo, o recurso não prospera neste tema.
O valor da condenação quanto aos danos materiais não foi questionado.

Aliás, a própria TAM havia prometido de ressarci-los, na instância do PROCON, mas
nada pagou.

4. A apelante sustentou a inexistência de dano moral indenizável.
Não tem razão.
O dano moral não tem caráter de reposição, porque a moral não pode

ser ressarcida, mas tem exclusivamente o objetivo de tentar compensar a dor sofrida
pelo lesado em razão de atitudes equivocadas, errôneas ou dolosas de terceiros, para
que estes venham a tomar as cautelas necessárias a fim de evitar que novos fatos,
como o dos presentes autos, venham a acontecer.

Sabe-se que valor nenhum é capaz de ressarcir ou mesmo compensar
os transtornos ocorridos. No entanto, como não existem outros critérios para
compensar a dor sofrida, atualmente se vem decidindo no sentido de que a
indenização pecuniária é a melhor solução para se tentar amenizar as amarguras
sofridas pela ofensa ou pelo abalo moral.

CARLOS ROBERTO GONÇALVES, citando SÉRGIO CAVALIERI,
ensina que "só se deve reputar 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" (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Nesse sentido são os precedentes do Supremo Tribunal Federal,
reproduzidos pelo Superior Tribunal de Justiça: "Não indenizar o dano moral é deixar
sem sanção um direito, ou uma série de direitos. A indenização, por menor e mais
insuficiente que seja, é a única sanção para os casos em que se perdem ou se têm
lesados a honra a liberdade, a amizade, a afeição, e outros bens morais mais valiosos
de que os econômicos" (STF - RE n. 97.097, Min. Oscar Correa; STJ 108/287-295).

O Código Civil de 1916 não continha dispositivo expresso a autorizar a
indenização do dano moral. Até o advento da atual Constituição se entendia que o
dano moral só seria indenizável se produzisse reflexos patrimoniais ao lesado. O art.
159, de tal Estatuto, no entanto, determinava que quem por ação ou omissão,
imprudência, negligência ou imperícia viesse a causar dano (de qualquer espécie) a
outrem, ficava obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal de 1988, nos incisos V e X do art. 5º, consagrou
a indenizabilidade do dano moral puro: "V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem".

"X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação".
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Fiel a essa orientação constitucional, o atual Código Civil (Lei n. 10.406,
de 10/01/2002), em vigor desde 12/01/2003, corrigiu a omissão do anterior, ao prever
expressamente a obrigação de indenizar qualquer espécie de dano causado a
alguém, ainda que somente moral:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito".

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (ars. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo".

No caso em debate, é evidente a ocorrência de danos danos morais, por
todos os constrangimentos que a parte apelada experimentou, notadamente pelo
extravio das suas bagagens, inicialmente, e depois pela constatação da subtração de
seus bens, como bem anotado na sentença:

"[...] resta evidente o abalo moral vivenciado pelo autor que se viu
privado de seus pertences pessoais, após constar a violação de sua bagagem e a
subtração do aparelho eletrônico que se encontrava no interior da mala.

"Além disso, denota-se o sentimento de impotência frente à situação
vivenciada por ele durante uma viagem de férias, na companhia da esposa, o que
torna clarividente a frustração e o desconforto suportado pelo requerente e enseja a
responsabilidade da empresa demandada ao pagamento de indenização a título de
danos morais". (fl. 133).

Trata-se de responsabilidade civil objetiva, porém, mesmo que fosse
subjetiva a responsabilidade da demandada, no caso concreto, é evidente a sua
negligência, a sua omissão na prestação dos serviços contratados com o autor, que
implica na prática de ato ilícito o qual importa na obrigação de reparar os danos dele
decorrente, nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil de 2002.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta:
"TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE

BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E MORAL FIXADOS EM
PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO Â– REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1º GRAU
RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

"I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado 'de que
tratando-se de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente
como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código
de Defesa do Consumidor' (REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004).

"II - De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda Seção, na linha
de que 'a ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando
hipótese de caso fortuito ou de força maior', de modo que 'cabe indenização a título
de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores' (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes
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de Barros, DJ de 09/10/2006).
"III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido

também em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a
indenização por dano material em R$ 194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano
moral na quantia de R$ 5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso
especial". (STJ, REsp n. 612817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, julgada em
20.09.2007).

Este Tribunal não destoa:
"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL -

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM -
PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU -
INCONFORMISMO - RECURSO PRINCIPAL DA EMPRESA RÉ - 1) ILEGITIMIDADE
PASSIVA 'AD CAUSAM' - INOCORRÊNCIA - CONTRATO FIRMADO ENTRE
AUTOR E REQUERIDA - 2) INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR -
APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL E DA LEGISLAÇÃO
AERONÁUTICA - AFASTAMENTO - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC -
EXTRAVIO DE BAGAGEM - PREJUÍZO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS -
3) REDUÇÃO DO 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - INACOLHIMENTO - ATENÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO
ADESIVO DO AUTOR - 4) MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
IMPROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

"Empresa fornecedora de transporte aéreo que contrata prestação de
serviço com consumidor, ainda que com vôo compartilhado, responde pelo extravio
de bagagem, independente do local onde ocorreu o evento danoso.

"Às relações ocorridas durante a vigência do CDC aplica-se a legislação
consumerista, que prevalece sobre a Convenção de Varsóvia/Montreal e sobre a
legislação aeronáutica.

"O extravio de bagagem de passageiro por transportadora aérea
acarreta danos de natureza moral, decorrentes de retornar de país estrangeiro, após
viagem de negócios, sem os seus pertences pessoais.

"Deve ser mantido o quantum reparatório quando observados os
critérios de razoabilidade/proporcionalidade, fixando-se valor que não seja fonte de
lucro à vítima e que não gere revolta ao patrimônio moral do ofendido". (TJSC, AC n.
2012.038902-0, de Rio Negrinho, Rel. Des. Monteiro Rocha, julgada em 09.08.2012).

"CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.
VÔO ATRASADO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO DA MALA DOIS DIAS
APÓS A CHEGADA DA AUTORA AO BRASIL EM VISITA A FAMILIARES E AMIGOS
PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS DEFICIENTES. DEVER DE
INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

"O extravio de bagagens basta para o sucesso da pretensão
indenizatória por danos morais, à vista da responsabilidade objetiva dos prestadores
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de serviços aéreos, na forma prevista na legislação consumerista.
"O juiz fixará o valor da indenização por danos morais de modo a

representar, a um só tempo, alívio para o lesado, orientação pedagógica e séria
reprimenda dirigida ao ofensor, para que este, neste caso, proteja melhor os
pertences das pessoas usuárias de seus serviços aéreos". (TJSC, AC n.
2012.048027-4, de Criciúma, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, julgada em
02.08.2012).

"O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao consumidor,
gerando angústia, desconforto e sofrimento moral merecedores de compensação
pecuniária". (TJSC, AC 2003.017515-6, Relª. Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA
RITTA, j. em 07.11.2006; idem Apelação Cível n. 2010.057834-6, Rel. Des. Henry
Petry Júnior, em 16.08.2012).

Portanto, é indubitável o dever de indenizar também o dano moral.
5. A apelante se insurgiu quanto ao valor da indenização do dano moral

a que foi condenada, pretendendo a redução do montante.
Não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização dos

danos morais. O art. 944, do Código Civil de 2002, no entanto, diz que "a indenização
mede-se pela extensão do dano", podendo o juiz arbitrar, equitativamente, a
indenização que contiver "excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o
dano" (parágrafo único). Mas como não tem base financeira ou econômica própria e
objetiva, o "quantum" da reparação dos danos morais é aleatório. Cabe ao Magistrado
arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional, contudo, o
"quantum" indenizatório não pode propiciar o enriquecimento ilícito da parte lesada, o
que é vedado pelos arts. 884 a 886, do Código Civil de 2002. No arbitramento do
valor da indenização de dano moral o Juiz levará em conta analogias, costumes e
princípios gerais do direito (art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-lei
n. 4.657, de 04.09.1942) e atenderá aos fins sociais a que se dirige a lei, assim como
às exigências do bem comum (art. 5º, da LICC).

Acerca do valor da indenização, CARLOS ALBERTO BITTAR explica
que:

"[...] diante da esquematização atual da teoria em debate, são conferidos
amplos poderes ao juiz para definição da forma e da extensão da reparação cabível,
em consonância, aliás, com a própria natureza das funções que exerce no processo
civil (CPC, arts. 125 e 126). Com efeito, como julgador e dirigente do processo, pode
o magistrado ter conhecimento direto das parte, dos fatos e das respectivas
circunstâncias, habilitando-as, assim, à luz do direito aplicável, a definir de modo mais
adequado, a reparação devida no caso concreto" ("in" Reparação civil por danos
morais. RT, 1993, p. 205-6).

Adiante destaca que:
"[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto,
em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de
modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
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da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia
economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do
lesante" (Op. cit. p. 220).

Pertinentes também são as lições de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR:

"O arbitramento da indenização do dano moral é ato exclusivo e
indelegável do Juiz.

"Por se tratar de arbitramento fundado exclusivamente no bom senso e
na eqüidade, ninguém além do próprio juiz está credenciado a realizar a operação do
quantum com que se reparará a dor moral". (Dano Moral, 2. ed. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 1999, p. 41).

A jurisprudência deste Tribunal acompanha:
"INDENIZAÇÃO FIXAÇÃO DO QUANTUM. APRECIAÇÃO DAS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARBITRAMENTO EM VALOR QUE
EXPRESSA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO PRINCIPAL.

"Incumbe ao juiz o arbitramento do valor da indenização, observando as
peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a
situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que
seja inexpressivo ao ponto de não atender aos fins a que se propõe" (TJSC, AC n.
00.013683-2, de Lages, Rel. Des. Sérgio Paladino, j. em 05.12.2000).

"- A compensação por danos morais deve considerar, além da extensão
do dano e o grau de culpa e capacidade econômico-financeira do ofensor, os fins
pedagógico, inibitório e reparador da verba, a fim de que reste proporcional.
Observadas essas balizas, a manutenção do arbitrado em primeiro grau de jurisdição
é medida imperativa." (TJSC, Apelação Cível n. 2010.057834-6, de Blumenau, Rel.
Des. Henry Petry Júnior, em 16.08.2012).

E esses critérios, examinados e sopesados, servem como base para
orientar o valor adequado para o arbitramento da indenização por dano moral.

Sopesando-se as particularidades que envolvem o caso em apreço,
porque, além do extravio inicial da bagagem, o autor sofreu novo revés quando
constatou que seu pertence havia sumido, denota-se que o "quantum" arbitrado em
Primeiro Grau não é razoável nem proporcional à ofensa praticada, porquanto
exacerbado.

Dada a repercussão do dano moral, o valor adequado é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

6. Cabe esclarecer que as verbas indenizatórias deverão ser acrescidas
da correção monetária e dos juros de mora na forma determinada pela MMª. Juíza,
encargos esses que não foram impugnados pelas partes. "Tantum devolutum
quantum apellattum" (art. 515, "caput", do Código de Processo Civil).

7. Como se apanha de toda a fundamentação deste acórdão, as
decisões tomadas nos autos não maltratam, de forma alguma, qualquer norma
constitucional ou infraconstitucional, como, por exemplo, o art. 5º da Lei de Introdução
ao Código Civil, os arts. 5º, inc. II, XXXVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal,
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186, 187, 188, 422, 884, 885, 886, 927, 944, 945 e 946 do Código Civil, 6º, 14, 282,
inc. VI, 300, 333, inc. I e II, 335, 348, 475-J, 20, § 3º, 513 e 541 do Código de
Processo Civil, 2º, 3º, § 2º, 6º, inc. VIII, 14, 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso apenas para reduzir o
"quantum" indenizatório do dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
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