
Apelação Cível n. 2013.059547-5, de Guaramirim
Relator: Des. Jorge Luiz de Borba

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE
TRANSPORTE AÉREO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, § 6º,
DA CF E 14 DO CDC.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO
FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO PARA DISCRIMINAÇÃO DOS
OBJETOS CONTIDOS NA SUA BAGAGEM. SUFICIÊNCIA, NO
CONTEXTO, DA RELAÇÃO DE BENS APRESENTADA PELA
PARTE AUTORA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

"Comprovado o dano e a causalidade entre este e a conduta
da prestadora do serviço, devidamente configurado o dever de
indenizar, vez que estamos no âmbito da responsabilidade
objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art.
14 do Código de Defesa do Consumidor. Verificando-se que à
companhia aérea não demonstrou a entrega de formulário para
declaração de bens, tampouco provou a inexistência do prejuízo
material ou que os bens indicados pelo consumidor não
preenchiam a malas extraviadas, ônus que lhe competia, subsiste
o seu dever de indenizar, devendo a fixação do quantum
balizar-se pelo valor declarado na inicial, presumindo-se a sua
boa-fé do usuário. [...]" (AC n. 2009.028618-8, da Capital, rel.
Des. Cid Goulart, j. 31-5-2011).

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NO
DECISUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.059547-5, da comarca de Guaramirim (1ª Vara), em que é apelante TAM Linhas
Aéreas S/A e apelado Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda.:

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Gaspar Rubick, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Newton Trisotto.



Florianópolis, 25 de março de 2014

Jorge Luiz de Borba
RELATOR
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RELATÓRIO

Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda. e Soleni Frank ajuizaram
"ação de indenização por danos materiais e morais" em face de TAM Linhas Aéreas
S/A. Sustentou a empresa demandante que adquiriu passagem aérea para que seu
funcionário (segundo demandante) realizasse uma viagem de negócios, tendo como
itinerário Belo Horizonte/MG Â– São Paulo/SP – Curitiba/PR. Relatou o passageiro
que ao desembarcar no destino final não encontrou sua mala, que continha diversos
equipamentos eletrônicos, oportunidade em que preencheu um formulário
comunicando o extravio da sua bagagem. Postularam a condenação da ré a
pagar-lhes indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 38-52). Preliminarmente,
refutou a pretensão de inversão do ônus da prova. No mérito, postulou a aplicação
das regras contidas na Convenção de Montreal, em vez das previstas no Código de
Defesa do Consumidor. Asseverou, também, a ausência de comprovação dos
prejuízos sofridos.

Houve réplica (fls. 65-71).
Realizada audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença, da

qual se extrai o seguinte:
Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 269, I, do CPC

para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao
pagamento de danos materiais no total de R$ 65.394,60 corrigidos pelo INPC desde
o protocolo da inicial e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação da ré. Da
mesma forma julgo procedente o pedido de indenização por danos morais da pessoa
jurídica para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 corrigidos pelo INPC e
com juros de mora de 1% ao mês contados do presente arbitramento. Em
contrapartida, indefiro o pedido de indenização por danos morais da pessoa física.
Ante a decadência em parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas e
honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da condenação. Publicada em
audiência. Registre-se. Presentes intimados. Fica ciente a requerida de que dispõe
do prazo de 15 dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
para quitar os valores acima, sob pena de multa de 10% na forma do art. 475-J do
CPC. Transitado em julgado e pagas as custas, arquive-se (fl. 165).

A empresa ré interpôs recurso de apelação (fls. 172-182). Aduziu que o
rol de bens colacionado à exordial é prova unilateral. Pugnou a redução do valor dos
danos materiais. Além disso, defendeu que não restou caracterizado o dano moral.

Ofertadas contrarrazões (fls. 187-192), os autos ascenderam a esta
Corte de Justiça para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso
e passa-se à análise das suas razões.

Compulsando-se os autos, verifica-se que foi comprovada a realização
da viagem pelo segundo requerente, bem como o extravio da mala que transportava.
A apelante insurge-se em relação à condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.

No caso sub judice, a hipótese é de responsabilidade objetiva da
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prestadora de serviços de transporte, na forma do § 6º do art. 37 da Lex Mater, que
assim dispõe:

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.

E, por se tratar de relação de consumo, mostra-se aplicável também o
art. 14 do CDC, que estabelece:

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.

É sabido que a responsabilidade da companhia aérea rege-se
atualmente pelo Código de Defesa do Consumidor, e não pela Convenção de
Varsóvia, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das
companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em
vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas
posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código
Consumerista (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 19-4-2012).

No mesmo sentido, desta Corte, veja-se:
"A responsabilidade civil do transportador pelo extravio de bagagem ou de

carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em sua
vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia"
(Embargos de Divergência em REsp n. 269.353, de São Paulo, Rel. Min. Castro
Filho, j. em 17.06.2002)

Comprovado o dano e a causalidade entre este e a conduta da prestadora do
serviço, devidamente configurado o dever de indenizar, vez que estamos no âmbito
da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art.
14 do Código de Defesa do Consumidor (AC n. 2009.046966-5, de Brusque, rel. Des.
Cid Goulart , j. 20-11-2012).

Alegaram os autores que no interior da mala extraviada havia diversos
equipamentos eletrônicos a serem comercializados. Sustentaram que os prejuízos
materiais somam a quantia de R$ 65.239,10 (sessenta e cinco mil duzentos e trinta e
nove reais e dez centavos), além do valor pago pelo excesso de bagagem no valor de
R$ 155,50 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Aduziu a requerida que não restou demonstrado que os bens arrolados
pelos autores estariam na mala transportada pelo funcionário da Grameyer
Equipamentos Eletrônicos.

Pois bem, extrai-se do caderno processual que a companhia aérea não
comprovou a entrega ao funcionário da empresa autora do formulário para descrição
dos objetos despachados antes do embarque, ônus que lhe competia, a teor do
disposto nos arts. 333, inc. II, do Código de Processo Civil e arts. 6º, inc. VIII, 14 e 22
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do Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça pacificou entendimento no

sentido de que a empresa aérea deve comprovar o fornecimento ao passageiro do
documento destinado a relacionar o conteúdo da bagagem, sob pena de ter que
aceitar a relação por ele apresentada a posteriori Â– desde que, é claro, esta aponte
conteúdo razoável.

Nesse diapasão, colhem-se precedentes desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA

ENTREGA DE BAGAGEM E EXTRAVIO DE NOTEBOOK. RELAÇÃO DE
CONSUMO EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ENTREGA DE FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO PARA DESCRIÇÃO DOS
OBJETOS CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA
QUE NÃO PODERIA SER ATRIBUÍDO AO USUÁRIO. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PLEITO VISANDO À MINORAÇÃO
DA VERBA. ACOLHIMENTO. VALOR QUE SE MOSTRA EXCESSIVO.
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (AC n.
2011.052294-0, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 3-4-2012;
grifou-se).

No mesmo sentido:
"Considerando a inexistência de mecanismo da companhia aérea que permita

relacionar os objetos contidos na bagagem, e, mais, a inversão do ônus da prova
face a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deve ela trazer aos autos
provas bastantes que sejam aptas a derruir a pretensão quanto ao valor dos objetos
do passageiro" (Apelação Cível n. 2007.064093-9, de Chapecó, rel. Des. Gilberto
Gomes de Oliveira, j. em 5.8.10) (AC n. 2010.047332-1, rel. Des. João Henrique
Blasi, j. 8-7-2011).

Ainda:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS AFORADA CONTRA COMPANHIA AÉREA - EXTRAVIO DE BAGAGEM
- RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO
SERVIÇO - DANO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA
EXISTÊNCIA DOS BENS EXTRAVIADOS - COMPANHIA AÉREA QUE NÃO
DEMONSTROU A ENTREGA DO FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO PARA
DESCRIÇÃO DOS OBJETOS CONTIDOS NA MALA ANTES DO EMBARQUE -
ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO
MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E
ADEQUADO À REALIDADE DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Comprovado o dano e a causalidade entre este e a conduta da prestadora do
serviço, devidamente configurado o dever de indenizar, vez que estamos no âmbito
da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art.
14 do Código de Defesa do Consumidor. Verificando-se que à companhia aérea não
demonstrou a entrega de formulário para declaração de bens, tampouco provou a
inexistência do prejuízo material ou que os bens indicados pelo consumidor não
preenchiam a malas extraviadas, ônus que lhe competia, subsiste o seu dever de
indenizar, devendo a fixação do quantum balizar-se pelo valor declarado na inicial,
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presumindo-se a sua boa-fé do usuário. [...] (AC n. 2009.028618-8, da Capital, rel.
Des. Cid Goulart, j. 31-5-2011).

Acerca do quantum indenizatório, os documentos apresentados pelos
autores às fls. 21 e 86 são suficientes para a apuração dos prejuízos experimentados.
Dessa forma, mantém-se o decido neste ponto.

Quanto à impugnação recursal referente aos danos morais, a
Constituição Federal, em seu art. 5º, V, estabelece que "é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem".

O inciso X do mesmo dispositivo prevê que "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".

Nessa senda, o art. 186 do Código Civil de 2002 prescreve:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Corroborando a transcrita imposição legal, segundo o art. 927 do mesmo

Codex, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo".

Com espeque nesses dispositivos legais, a jurisprudência é assente ao
reconhecer que o passageiro que teve a bagagem extraviada por companhia aérea é
vítima de danos morais.

A propósito:
"É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro que teve sua bagagem

extraviada por falha operacional de empresa aérea, sendo inegáveis o
aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que essa circunstância gera no espírito do
passageiro, situação que certamente escapa da condição de mero dissabor
cotidiano" (Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret
Rocha, j. em 21/05/2010) (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Subst. Carlos
Adilson Silva , j. 25-9-2012).

Também:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. [...]
I. "O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao consumidor,

gerando angústia, desconforto e sofrimento moral merecedores de compensação
pecuniária" (TJSC, Apelação Cível n. 2003.017515-6, de Caçador, relª. Desª. Maria
do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 7.11.06) (AC n. 2012.030310-9, de São José, rel.
Des. João Henrique Blasi , j. 25-9-2012).

Finalmente:
O extravio de bagagem de passageira por transportadora aérea acarreta danos

de natureza moral, decorrentes de angústia e aflição suportadas pela perda de seus
bens pessoais (AC n. 2012.062307-0, de Navegantes, rel. Des. Monteiro Rocha , j.
13-9-2012).

É sabido, ademais, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral,
conforme explica o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa:

Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu
nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que
indireta. De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa
jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente
por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo
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da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que
dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do Homem. Não são,
entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma
ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a
vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica (Direito Civil -
Responsabilidade Civil, 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 203; sublinhou-se).

No mesmo sentido, é da lição de Sérgio Cavalieri Filho:
Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer

dano moral em sentido estrito, ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa
humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo, violação de algum direito da
personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre
que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ilícito.
(Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p.
119-120)

Assim, é possível a proteção dos direitos à imagem e ao nome da
pessoa jurídica, de modo que a afronta a esses direitos caracteriza o dano moral
(Súmula 227, STJ).

Na hipótese, restou comprovado pelas provas testemunhais que a
empresa autora teve sua imagem, credibilidade e idoneidade abalada perante seus
clientes e fornecedores.

Desta feita, devido o pagamento de indenização pelos danos morais
suportados pela empresa recorrida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
conforme arbitrado pelo togado singular.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É o voto.
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