
Apelação Cível n. 2009.002646-5, de Joinville
Relator: Des. Cid Goulart

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS AFORADA CONTRA VARIG S/A
E COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S/A – AUTORES QUE
ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS PARA EMBARCAREM
EM CRUZEIRO MARÍTIMO QUE PARTIRIA DA CIDADE DO
PANAMÁ – EXTRAVIO DA BAGAGEM DE UM DOS
SUPLICANTES ANTES DA CHEGADA AO DESTINO – LAPSO
DE DEZ DIAS PARA DEVOLUÇÃO – ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA PANAMENHA, SOB O
ARGUMENTO DE QUE FATOS IMPUTADOS PELOS AUTORES
OCORRERAM NO TRECHO REALIZADO EM TERRITÓRIO
BRASILEIRO – IRRELEVÂNCIA – CONTRATO DE
TRANSPORTE FIRMADO COM A SEGUNDA RÉ – PREFACIAL
AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM, À CONSIDERAÇÃO DE QUE SOMENTE UM DOS
POSTULANTES É QUE TEVE A MALA EXTRAVIADA – PARTE
QUE FOI PREJUDICADA INDIRETAMENTE, EIS QUE TEVE
QUE ARCAR COM AS DESPESAS DECORRENTES DA
AQUISIÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PELA ESPOSA –
DANOS REFLEXOS – PRELIMINAR QUE DEVE SER
REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PRESTADORAS DO
SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E ADEQUADO À REALIDADE
DA CAUSA (R$ 15.000,00 PARA A AUTORA PROPRIETÁRIA
DA MALA PERDIDA E R$ 5.000,000 PARA O SEU CÔNJUGE) –
DANOS MATERIAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS
(R$ 3.048,29) – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS
VALORES GASTOS NA COMPRA DE ITENS QUE ESTAVAM
NA BAGAGEM – PRODUTOS QUE NÃO SERIAM ADQUIRIDOS
EM CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

“Empresa fornecedora de transporte aéreo que contrata
prestação de serviço com consumidor, ainda que com voo
compartilhado, responde pelo extravio de bagagem,
independente do local onde ocorreu o evento danoso” (TJSC,
Apelação Cível n. 2010.031789-6, da Capital, rel. Des. Carlos
Prudêncio, j. 20-11-2012).



"Em se tratando de ação reparatória, não só a vítima de um
fato danoso que sofreu a sua ação direta pode experimentar
prejuízo moral. Também aqueles que, de forma reflexa, sentem
os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando
prejuízos, na condição de prejudicados indiretos" (REsp n.
530602/MA, rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 29-10-2003).

"A responsabilidade civil do transportador 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 o nexo de causalidade entre este e a
conduta das prestadoras do serviço, devidamente configurado o
dever de indenizar, uma 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.

Sendo incontroversa a realização do transporte aéreo entre
os litigantes e o extravio da bagagem de um dos demandantes,
bem como inexistindo provas suficientes a embasar a alegada
causa excludente do dever de indenizar, não há dúvida sobre a
responsabilidade da empresa aérea pelo evento danoso
decorrente da falha na prestação do serviço.

"[...] o valor da indenização por dano moral será encontrado
por arbitramento judicial, à luz das particularidades do caso
concreto, pautando-se o julgador, na tarefa, pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade" (Apelação cível n.
2007.056895-0, de Criciúma, rel. Des. Jânio Machado, j.
11.11.2009).

Há vício na prestação de serviço ao consumidor no atraso
para entrega de bagagens em viagem, razão pela qual o
fornecedor deve indenizar os valores gastos para aquisição de
produtos no comércio que supriram a utilidade daqueles bens que
ficaram retidos nas malas. Outrossim, se o extravio das bagagens
foi temporário, definitivo foi o prejuízo na aquisição de produtos
que não seriam comprados em circunstâncias normais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2009.002646-5, da comarca de Joinville (4ª Vara Cível), em que são apelantes S/A
Viação Aérea Rio Grandense em Recuperação Judicial e outro, e apelados Karla
Regina Kock Rovina e outro:
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A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
negar provimento aos recursos. Custas na forma da lei.

O julgamento, realizado no dia 14 de outubro de 2014, foi presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador João Henrique Blasi, com voto, e dele participou o
Excelentíssimo Desembargador Francisco Oliveira Neto.

Florianópolis, 15 de outubro de 2014.

Cid Goulart
RELATOR
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RELATÓRIO

Karla Regina Kock Rovina e Jackson Rovina ajuizaram "ação de
indenização por danos morais e materiais" (autos n. 038.04.021229-4) em face de
Varig S/A - Viação Aérea Rio Grandense e Copa Airlines, aduzindo, em síntese, que,
após muito planejamento, adquiriram bilhetes para a realização de um cruzeiro
marítimo, com saída de San Juan, no Panamá, em 28 de dezembro de 2003 e retorno
em 04 de janeiro de 2004.

Asseveraram que, para embarcarem no navio, adquiriram duas
passagens aéreas da segunda requerida, sendo que o primeiro trecho do vôo
(Joinville/São Paulo-Congonhas) seria feito através da primeira ré e, então, do
aeroporto de Guarulhos/SP, seguiriam até San Juan, por meio da segunda empresa
requerida.

Narraram que o desconforto se iniciou na hora do embarque, pois a
Varig cancelou o voo com saída de Joinville, razão pela qual foram para Curitiba, de
táxi, de onde partiria outro avião.

Sustentaram que, despachadas as malas e realizados os procedimentos
de estilo, ao desembarcarem em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, verificaram
que a mala da primeira demandante, com todos os seus pertences, havia
desaparecido.

Alegaram que, apesar das reclamações, não houve notícia da bagagem,
e que viajaram para o Panamá no avião da companhia panamenha, tendo a
requerente comprado no aeroporto de San Juan roupas novas, que nem eram de seu
agrado, apenas para poder continuar a viagem, já que sua mala havia sido localizada
em Salvador, totalmente fora de rota, não havendo tempo hábil para a sua remessa.

Relataram que o tempo e o dinheiro para a compra das novas
vestimentas era escasso e que tiverem que embarcar no luxuoso navio munidos de
sacolas plásticas das lojas, destoando dos demais passageiros, tendo sido a
requerente Karla acometida de diarréia e vômito, diante do intenso nervosismo.

Aduziram que depois de muitos telefonemas, foram informados de que a
mala estava sendo transportada pela segunda ré e chegaria no hotel em San Juan, no
dia 30.12.2003 pela manhã, o que não ocorreu até o último dia do passeio.

Frente ao contexto fático-jurídico esposado, deduziram os seguintes
pedidos: (a) condenação dos rés ao pagamento de indenização por danos morais, em
valor superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, para cada um dos requerentes; (b)
pagamento de indenização pelos danos materiais, no montante de R$ 23.403,88
(vinte e três mil reais e quatrocentos e três centavos); (c) pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios; (d) inversão do ônus da prova (fls. 02-22).

Juntaram documentos (fls. 24-160).
Devidamente citada, a empresa Varig S/A apresentou peça de

resistência às fls. 170-188, argüindo, preliminarmente, a ilegitimidade ad causam, à
consideração de que o contrato de transporte aéreo foi firmado com a empresa Copa
Airlines, a qual foi responsável pela emissão do bilhete aéreo. Quanto à matéria de
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fundo, salientou que os próprios autores reconheceram que o contrato de transporte
foi cumprido e que tomou todas as providências para tentar localizar a sua bagagem;
que os demandantes não mencionaram que fizeram a declaração do conteúdo da
mala na hora do embarque e nem seguro desta; que, consoante o art. 262 do Código
Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/86), no caso de atraso, perda, destruição ou
avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a
responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três)
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), salvo declaração especial do valor feita pelo
expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso; que, de
acordo com o art. 403 do Código Civil, a lei não ampara pretensão de danos
conjecturais ou imaginativos, mas apenas os efetivamente comprovados; que não há
prova do abalo moral sofrido; que não agiu com culpa no tocante ao extravio da
bagagem, a qual foi localizada no aeroporto de Salvador, sem qualquer avaria, e que,
no caso, não podem ser cumuladas as indenizações por danos materiais e danos
morais.

A companhia panamenha também contestou às fls. 191-198, alegando,
em prefacial, a ilegitimidade ad causam do autor Jackson Rovina, eis que não houve
o extravio de sua bagagem, e também a sua ilegitimidade, porquanto o extravio da
mala teria ocorrido quando do transporte aéreo efetuado pela Varig S/A. No mérito,
repisou que não contribuiu para os fatos danosos, argumentando que cumpriu com
excelência o contrato, tendo os autores usufruído da viagem; que os suplicantes
adquiriram bens suficientes para proporcionar o conforto e a sensação de
tranquilidade necessária para comparecer aos eventos e passeios programados; que
não se pode dizer que houve prejuízo, tendo em vista que a bagagem foi recuperada
e estava intacta, e que os contratempos enfrentados pelos demandantes
configuraram mero aborrecimento, não ensejando o dever compensá-los por meio de
indenização por danos morais.

Réplica às 230-231.
A MMa. Juíza de Direito, Dra. Débora Driwin Rieger Zanini, prolatou a

sentença de fls. 254-266, cujo dispositivo restou assim redigido:

"ANTE O EXPOSTO:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO as requeridas

VARIG S/A e COPA AIRLINES ao pagamento de indenização aos autores KARLA
REGINA KOCK ROVINA e JACKSON ROVINA, nos seguintes moldes:

1) danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a autora
KARLA REGINA e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o requerente JACKSON,
corrigida a verba a partir desta data, pelo INPC, com juros de 1% ao mês, até o
efetivo pagamento.

2) danos materiais, no valor de R$ 3.048,29 (três mil e quarenta e oito reais e
vinte e nove centavos). A correção se dará da seguinte forma: 1) R$ 255,60 são
corrigidos pelo INPC da data da conversão da moeda (13/01/2004), com juros de 1%
a partir da citação. 2) R$ 2.792,69 são corrigidos pelo INPC da data do vencimento
da fatura do cartão de crédito (23/01/2004), com juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.

Considerando que o pedido de danos morais é meramente estimativo, entendo
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que os autores decaíram de parcela mínima do pedido, razão pela qual condeno as
rés integralmente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% sobre o valor da condenação, forte no artigo 20, parágrafo 3o., do
CPC, diante do julgamento antecipado da lide.

Custas de Lei.
P.R.I".

A primeira ré opôs embargos declaratórios (fls. 269-277), os quais foram
rejeitados às fls. 294-295.

Inconformada, a empresa S/A Viação Aérea Rio Grandense em
Recuperação Judicial interpôs recurso de apelação cível, sustentando que não é
cabível o ressarcimento dos danos materiais com os gastos realizados pelos autores
para a aquisição dos bens descritos na exordial, eis que os últimos passaram a
integrar a esfera de seu patrimônio pessoal, não sendo relevante a quantidade e o
valor dos aludidos produtos. Asseverou que, com a localização e entrega de sua
bagagem, totalmente intacta, pode-se dizer que cumpriu com a sua obrigação de
diligenciar e localizar todos os pertences dos passageiros, os quais, embora o
pequeno incômodo, não sofreram nenhum outro prejuízo. Aduziu que os fatos
narrados constituíram, quando muito, mero aborrecimento, haja vista que a mala foi
devidamente entregue e sem nenhuma avaria. Argumentou que o quantum
indenizatório a título de danos morais é excessivo, devendo ser reduzido, e que a
atual posição e porte econômico da empresa sequer foram levados em conta no
momento da sua fixação (fls. 299-307).

Por seu turno, a empresa aérea panamenha também apelou (fls.
310-317), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade ad causam, à consideração
de que o extravio temporário da bagagem da autora se deu no primeiro trecho do vôo
nacional (Joinville/São Paulo), realizado pela empresa Varig S/A. No tocante ao
mérito, pleiteou a aplicação das disposições da Convenção de Varsóvia ao caso, por
tratar-se de voo com trecho internacional, afastando-se assim a responsabilização por
eventuais danos materiais e morais sofridos pela demandante. Por fim, requereu a
exclusão de Jackson Rovina do polo ativo da demanda, por não ser o proprietário da
bagagem.

Contrarrazões às fls. 328-341.
É a síntese do essencial.
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VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por S/A
Viação Aérea Rio Grandense em Recuperação Judicial e COPA – Compañia
Panameña de Aviación S/A, em face da sentença que, nos autos da "ação de
indenização por danos morais e materiais" n. 038.04.021229-4, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para condenar as rés ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a autora Karla Regina
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o requerente Jackson, e pelos danos materiais,
no valor de R$ 3.048,29 (três mil e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), bem
como das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 3º, do Código
de Processo Civil.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

1. Da alegada ilegitimidade passiva ad causam da ré COPA – Compañia
Panameña de Aviación S/A:

Alega a insurgente, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade ad
causam, à consideração de que o extravio temporário da bagagem da autora se deu
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no primeiro trecho do vôo nacional (Joinville/São Paulo), realizado pela empresa Varig
S/A.

Impende salientar que o caso vertente trata de relação de consumo, ex
vi dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, tendo os autores
(consumidores) adquirido passagem aérea da empresa apelante (fornecedora),
conforme documentos de fls. 26-27, a qual ajustou com a Varig S/A apenas o
transporte no trecho compreendido entre Joinville/São Paulo. Diga-se, aliás, que, nos
mencionados bilhetes, constam os sinais distintivos da ré, bem como a designação do
voo, do destino e da origem.

Estabelecida a natureza da relação, são aplicáveis os princípios
insculpidos na legislação consumerista, tais como a natureza objetiva da
responsabilidade do polo passivo (arts. 7º, 14 e 34 do Código de Defesa do
Consumidor).

Assim, é irrelevante saber em qual parte do trajeto tenha se dado o
extravio da bagagem ou se foi operada por empresa aérea diversa da recorrente,
tendo em vista que foi com a requerida que o autor firmou contrato de transporte.

Ressalta-se que, neste tipo de voo, quando ocorrem escalas ou
conexões entre o ponto inicial até o destino final, o consumidor não tem acesso às
bagagens, as quais são transferidas de uma aeronave a outra em áreas restritas aos
funcionários das empresas aéreas, sendo recolhidas pelo passageiro somente na
chegada.

Ademais, já restou consolidado nesta Corte de Justiça o entendimento
de que a empresa fornecedora de serviço de transporte aéreo, com voo
compartilhado, responde pelo extravio de bagagem, independentemente do local
onde ocorreu o evento danoso. Nesse sentido:

"PRELIMINAR DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
COMPANHIA AÉREA. VÔO COMPARTILHADO. ALEGAÇÃO DE QUE FOI A
COMPANHIA AÉREA ESTRANGEIRA A CAUSADORA DOS FATOS IMPUTADOS
PELOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 20, CAPUT E PARÁGRAFO SEGUNDO E ARTIGO 3º, CAPUT, AMBOS
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA.

'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' (AC n.
2012.038902-0, Rel. Des. Monteiro Rocha, DJ de 24-8-2012) (TJSC, Apelação Cível
n. 2010.031789-6, da Capital, rel. Des. Carlos Prudêncio, j. 20-11-2012).

Logo, a preliminar em comento deve ser afastada.

2. Da ilegitimidade ativa ad causam do autor Jackson Rovina:
A insurgente COPA – Compañia Panameña de Aviación S/A sustenta,

também, como prefacial, a ilegitimidade ad causam do autor Jackson Rovina, à
consideração de que a bagagem extraviada pertencia somente à demandante Karla
Regina Kock Rovina.
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Não prospera a tese.
De acordo com o artigo 3º do Código de Processo Civil, são requisitos

para propor ou contestar uma ação o interesse processual e a legitimidade das
partes.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

"Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos
interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na
pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão."
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo
de conhecimento. 24. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 1, p. 57).

Isso significa dizer que o direito de ação compete a quem tem o
interesse legítimo à pretensão, pertencendo, em regra, à vítima que sofreu a lesão o
direito de pleitear, judicialmente, a indenização pelos danos suportados, desde que
comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e ato ilícito praticado.

In casu, tendo o suplicante se sentido lesado com o extravio temporário
da bagagem, independente de pertencer apenas à sua esposa ou não, ele tem
legitimidade para postular em juízo a correspondente indenização. A propósito do
tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Em se tratando de ação reparatória, não só a vítima de um fato danoso que
sofreu a sua ação direta pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles que, de
forma reflexa, sentem os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando
prejuízos, na condição de prejudicados indiretos" (REsp n. 530602/MA, rel. Min.
Castro Filho, Terceira Turma, j. 29-10-2003).

Na mesma senda:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRELIMINAR DE
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FILHA DA PASSAGEIRA QUE TEVE A MALA
EXTRAVIADA. PARTE QUE ALEGA FOI PREJUDICADA INDIRETAMENTE.
NECESSIDADE DE REALIZAR LIGAÇÕES INTERESTADUAIS E
INTERNACIONAIS PARA RESOLVER A QUESTÃO. DANOS REFLEXOS. PARTE
ATIVA LEGÍTIMA PARA FIGURAR NA LIDE.

"Todo aquele que de alguma forma entender ter sofrido algum tipo de dano
possui legitimidade ativa para postular o ressarcimento pelo abalo moral sofrido"
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.096283-8, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira
Neto, j. 28-08-2012).

Não bastasse isso, é do conhecimento comum que casais, ao viajarem
para mesma localidade, costumam dividir a bagagem com pertences de ambos.
Trata-se de praticidade e, ainda, de consequência típica da comunhão de vida das
sociedades conjugais.

Por tais fundamentos, rejeita-se a preliminar.

3. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto:
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Alega a empresa panamenha que não pode ser aplicado o Código de
Defesa do Consumidor no caso em exame, mas sim as disposições contidas na
Convenção de Varsóvia, por se tratar de voo em trecho internacional, e não
doméstico.

O caso vertente refere-se a pedido de indenização por danos morais e
materiais formulado em função de ilícito contratual praticado pelas requeridas,
consistente em extravio de bagagem.

A hipótese caracteriza-se perfeitamente como relação de consumo.
Narra o Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final.

[...]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade
de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Evidente que as partes integrantes do presente processo encaixam-se
nos conceitos acima descritos, haja vista que os autores se utilizaram do serviço
prestado pelas rés na condição de destinatários finais.

É imperioso ressaltar, ademais, que é assente o entendimento no
sentido de 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).

"CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CARGA. MERCADORIA. EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CDC. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO
DE VARSÓVIA. AFASTAMENTO. 1 - A jurisprudência pacífica da Segunda Seção é
no sentido de que o transportador aéreo, seja em viagem nacional ou internacional,
responde (indenização integral) pelo extravio de bagagens e cargas, ainda que
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ausente acidente aéreo, mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
desde que o evento tenha ocorrido na sua vigência, conforme sucede na espécie.
Fica, portanto, afastada a incidência da Convenção de Varsóvia e, por via de
conseqüência, a indenização tarifada" (REsp 552.553/RJ, rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 12.12.05).

No mesmo horizonte, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA
OU DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.

´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)"
(Apelação Cível n. 2008.058488-5, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 18-12-2012).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PROMOVIDA. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS E MATERIAIS TIPIFICADOS.
RAZOABILIDADE DO IMPORTE SENTENCIALMENTE FIXADO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. "Nos casos de transporte aéreo na vigência do Código de Defesa do
Consumidor, é a legislação consumerista que deve prevalecer em detrimento da
Convenção de Montreal ou de Varsóvia" (Apelação Cível n. 2011.009029-2, de
Blumenau, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. em 13.4.11). II. "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) (Apelação Cível n. 2010.047332-1, de Criciúma, rel. Des. João
Henrique Blasi, j. 31-05-2011).

“[...] 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" (Apelação Cível n. 2010.057834-6, rel. Des.
Henry Petry Junior, j. 16-08-2012).
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Assim, por serem as rés empresas prestadora de serviço público, em se
tratando de ação em que se objetiva indenização, deve ser observada, em regra, a
teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º da Carta Magna, de
modo que não há necessidade de comprovação de culpa, bastando estar
configurados o dano e o nexo de causalidade no sinistro.

Dispõe o referido dispositivo:

"Art. 37 [...]
§ 6º - 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".

Logo, o argumento levantado pela recorrente não merece prosperar.

4. Dos danos morais suportados pelos demandantes:
As duas apelantes se insurgiram quanto à caracterização do abalo moral

sofrido pelos suplicantes e quanto ao quantum indenizatório fixado pelo magistrado
singular.

A indenização a título de dano moral, no caso em apreço, visa reparar o
injusto e a dor suportados pelos autores decorrente do extravio temporário da mala da
suplicante Kátia Regina.

Denota-se, a teor dos documentos de fls. 29-43, o verdadeiro calvário
percorrido pelos postulantes, que não recuperaram a bagagem até o término da
viagem, apesar de terem envidado todos os esforços. Isso sem falar no transtorno das
explicações, nos pedidos de favores, nas reclamações e telefonemas que os
requerentes tiveram que realizar para os funcionários das empresas em questão, na
tentativa de reaverem a bagagem antes do final da viagem.

O autor Jackson, marido de Karla, também foi atingido, eis que precisou
sair com a sua esposa para comprar roupas, arcando com as despesas e tendo que
requerer, ao banco, o aumento de limite do cartão de crédito para não ficar sem
numerário. Ademais, vivenciou o desespero da companheira, que ficou totalmente
desprovida de seus pertences para seguir a viagem.

Por outro lado, as demandadas cingiram-se apenas a alegar a
inexistência de danos morais, sem apresentarem qualquer documento capaz de
derruir a tese apresentada pelos requerentes.

É certo que a perda da bagagem, por si só, gerou graves incômodos e
constrangimentos ao demandantes, que transcendem ao mero dissabor cotidiano,
mormente quando observado que estes não puderam desfrutar tranquilamente a
viagem de férias em razão da conduta das demandadas.

Aliás, registra-se que, em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência
dessa Corte é uníssona no sentido da existência de dano de ordem moral. Nesse
sentido:

“ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE AÉREO - SERVIÇO PÚBLICO
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CONCEDIDO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA - DANIFICAÇÃO EXPRESSIVA DE MALA E OBJETOS DO SEU
INTERIOR - DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE
INDENIZAR - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DAS VERBAS E
DOS MONTANTES FIXADOS NA SENTENÇA. "Pelo contrato de transporte aéreo,
celebrado com a aquisição, pelo usuário, da respectiva passagem, obriga-se a
empresa de aviação a conduzir não só o transportado, com segurança e sem danos,
até o destino previsto, bem como assim a sua bagagem, com o extravio desta
tornando-a responsável pelos danos materiais, morais e pelos lucros cessantes daí
advindos". (TJSC, AC n. 2006.003286-1, Rel. Des. Trindade dos Santos)” (TJSC,
Apelação Cível n. 2014.025991-2, de Itajaí, rel. Des. Jaime Ramos, j. 03-07-2014).

“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)” (TJSC, Apelação Cível n. 2012.030310-9,
de São José, rel. Des. João Henrique Blasi , j. 25-09-2012).

"CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANOS MATERIAIS - LIMITAÇÃO DO QUANTUM -
IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - DIFICULDADE PROBATÓRIA - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - VERBA DE
NATUREZA COMPENSATÓRIA

[...]
2 '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' (AC n. 2008.065854-4, Des. Eládio Torret Rocha).

3 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios
objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de maneira que sejam
atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta
guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido". (TJSC,
Apelação Cível n. 2013.079001-3, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 17-12-2013).

O prejuízo está perfeitamente evidenciado. Nessas hipóteses, o dano
extrapatrimonial é presumido, prescindindo de comprovação.

No tocante à fixação do montante devido, é pacífico na jurisprudência
que a importância indenizatória não deve ser exorbitante, a ponto de enriquecer o
lesado, tampouco irrisória, de maneira a incentivar a reincidência do ato.

A quantia merece ser fixada de acordo com os critérios da razoabilidade
e da proporcionalidade, considerando o dano, a natureza da ação que o gerou e a
situação econômica do agente causador.

Gabinete Des. Cid Goulart



Acerca do assunto:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CHOQUE
FRONTAL ENTRE A VIATURA OFICIAL E A MOTOCICLETA DIRIGIDA PELA
VÍTIMA FATAL. [...] DEVER DE O ESTADO RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS.
[...] DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE SE FAZ EM CADA CASO CONCRETO,
OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COEFICIENTE DE 10% (DEZ
POR CENTO) A INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

[...] O valor da indenização por dano moral será encontrado por arbitramento
judicial, à luz das particularidades do caso concreto, pautando-se o julgador, na
tarefa, pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (Apelação cível n.
2007.056895-0, de Criciúma, rel. Des. Jânio Machado, j. 11.11.2009).

"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO MUNICÍPIO – [...] DANO MORAL – ARBITRAMENTO DOS DANOS
MORAIS – 350 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA SEIS AUTORES – RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – PENSÃO POR MORTE – CORREÇÃO MONETÁRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

[...] Considerando que o arbitramento do "quantum" do dano moral é aleatório,
porque não tem base financeira ou econômica própria, adotam-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e
econômicas das partes, o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de
modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de
praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado
para o lesado. Sopesadas essas diretrizes, é razoável e proporcional a fixação do
valor do dano moral no equivalente a 350 (trezentos e cinquenta) salários mínimos a
ser dividido entre as cinco (05) filhas e o marido da vítima" (Apelação cível n.
2006.011263-3, de Presidente Getúlio, rel. Des. Jaime Ramos, j. 02.07.2009).

Assim, levando-se em conta a lesão experimentada pelos suplicantes,
entendo que a quantia fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a demandante
Karla Regina e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o requerente Jackson mostra-se
adequada ao caso concreto, devendo ser mantida.

5. Dos danos materiais:
As recorrentes, por fim, se insurgiram quanto ao ressarcimento dos

danos materiais.
Afirmaram, em suma, que não é cabível o ressarcimento dos danos

materiais com os gastos realizados pelos autores para a aquisição dos bens descritos
na exordial, eis que os últimos passaram a integrar a esfera de seu patrimônio
pessoal, não sendo relevante a quantidade e o valor dos aludidos produtos.

Ora, no caso em apreço, houve vício na prestação de serviço, pelo qual
a demandante Karla ficou desprovida dos pertences que estavam na bagagem
despachada pelas rés.

Há que se destacar um ponto específico dos fatos: a autora, por óbvio,
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precisou adquirir produtos básicos que entendia necessários para ao menos seguir a
viagem, tais como roupas, calçados e acessórios, conforme demonstra a fatura de
crédito de fls. 48-50, tendo em vista que passou pelo menos 9 (nove) dias em cruzeiro
marítimo sem a sua mala, que não chegou ao destino no momento certo, como visto,
por culpa exclusiva das requeridas.

Cumpre ressaltar que os recursos financeiros despendidos com a
compra de tais itens poderiam ter sido gastos em outros produtos ou serviços, ou
mesmo economizados para suprir eventuais emergências de viagem.

Diga-se, aliás, que se o extravio da bagagem foi temporário, definitivo foi
o prejuízo na aquisição de produtos que não seriam comprados em circunstâncias
normais.

Ademais, ressalta-se que as apelantes, em nenhum momento,
comprovaram o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito demonstrado, para
o fim de afastar a condenação por danos materiais, nos termos do art. 333, II, do
Código de Processo Civil. Neste sentido:

"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"
(TJSC, AC n. 2000.023263-7, rel. Des. Orli Rodrigues, j. 10-09-2002).

Aliás, no caso dos autos, as rés não demonstraram a entrega do
formulário para declaração dos bens à passageira antes do embarque, ônus que lhe
incumbia, razão pela qual deve prevalecer a prova documental apresentada pela
autora.

Diante disso, a sentença objurgada não merece qualquer reparo.

6. Conclusão:
Pelas razões expostas, o voto é no sentido de negar provimento aos

recursos, para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Este é o voto.
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