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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
EXORDIAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E
DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
SENTENCIALMENTE DEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. "O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao
consumidor, gerando angústia, desconforto e sofrimento moral
merecedores de compensação pecuniária" (TJSC Â– Apelação
Cível n. 2003.017515-6, de Caçador, relª. Desª. Maria do Rocio
Luz Santa Ritta, j. em 7.11.2006). A ressaltar que, in casu, a
angústia, o desconforto e o sofrimento moral foram sobremaneira
amplificados, na medida em que, tratando-se de cadeirante, o
extravio do equipamento (cadeira motorizada) coarctou sua
capacidade de locomoção.

II. O quantum indenizatório do dano moral deve estear-se em
requisitos tais como culpa do réu, nível sócio-econômico das
partes e consequências do ato ilícito, para, em atenção ao
sobreprincípio da razoabilidade, equivaler a importe que, a um só
tempo, não sirva de lucro à vítima, tampouco desfalque o
patrimônio do lesante, mostrando-se apto a compor, na justa
medida, o gravame sofrido, com o sentido compensatório,
pedagógico e punitivo que dele exige-se, daí porque deve ser
mantido o valor arbitrado pela sentença.

III. Fixados os honorários advocatícios equitativamente, com
atenção aos critérios engastados no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código
de Processo Civil, devem ser como tal mantidos.



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.085040-8, da comarca de São Bento do Sul (1ª Vara), em que é apelante TAM
Linhas Aéreas S/A e apelado Osmar Muhlbauer:

A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs.
Desembargadores Sérgio Baasch Luz e Cid Goulart.

Florianópolis, 3 de março de 2015

João Henrique Blasi
RELATOR E PRESIDENTE
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por TAM Linhas Aéreas S/A, via
Advogado Fábio Rivelli, em ação indenizatória por danos morais e materiais por ela
movida contra Osmar Mühlbauer, representado pelo Advogado Rogério Otávio
Ramos, tendo em conta sentença prolatada pelo Juiz Romano José Enzweiler, cuja
parte dispositiva ostenta o seguinte teor:

[...] JULGO PROCEDENTES os pedidos [...], o que faço com supedâneo no
art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil e resolvo o mérito do processo. Via
de consequência:

a) Condeno a requerida ao pagamento de indenização a título de DANOS
MATERIAIS no valor de R$ 8.415,03 (oito mil, quatrocentos e quinze reais e três
centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, no importe
de 1% (um por cento) ao mês, desde 19/11/2013, em conformidade com a ementa
54 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

b) Condeno a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente (a partir da
data em que foi proferida esta sentença) e incidindo juros moratórios de 1% ao
mês, a contar do evento danoso.

Condeno a demandada, ainda, ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, que são fixados em 15% (quinze por cento) do valor total
da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. (fl.
167)

Irresignada, a companhia aérea ré apelou, sustentando que sua
responsabilidade é limitada, nos termos da legislação internacional por ela invocada;
que não haveria liame causal entre a sua conduta e o dano reclamado pelo autor; que
não caberia a inversão do ônus da prova; que inocorreu ato ilícito, tampouco dano; e,
sucessivamente, que, em caso de condenação, o montante indenizatório deve
observar os parâmetros da razoabilidade, o mesmo sucedendo quanto aos honorários
advocatícios de sucumbência (fls. 170 a 195).

Houve contrarrazões (fls. 228 a 235) e, por fim, o Ministério Público
oficiou nos autos, abstendo-se, contudo, de ingressar no mérito (fl. 240).

É o relatório.

VOTO

A responsabilidade de empresa aérea por danos causados a seus
passageiros é objetiva, independendo de dolo ou culpa. Com efeito, tratando-se de
típica relação de consumo, faz-se aplicável o art. 14, caput, da Lei n. 8.078/90 (CDC)
e seu § 3º, assim redigidos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
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relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A propósito, deste Tribunal colaciono as seguintes decisões:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL
INAPLICÁVEL AO CASO. DANOS QUE OCORRERAM SOB A ÉGIDE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS
COMPROVADOS. ABALO MORAL INESCUSÁVEL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

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.

[...]. (AC n. 2011.009029-2, de Blumenau, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j.
13.4.2011 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS POR EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR [...] DANOS
MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO. RECURSO PRINCIPAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...].
Nos litígios que envolvem a responsabilidade pela perda de bagagem,

prevalece o entendimento de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor em detrimento à Convenção de Montreal.

[...]. (AC n. 2011.010106-9, da Capital, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j.
18.4.2011 - negritei)

Do Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, colijo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE

AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

1. A jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta no sentido
de prevalência das normas do CDC, em detrimento das Convenções
Internacionais, como a Convenção de Montreal precedida pela Convenção
de Varsóvia, aos casos de atraso de voo, em transporte aéreo internacional.

2 [...].
3 [...].
4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag n. 1343941/ RJ,

rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 18.11.2010 - negritei).
É indubitável, pois, o tratamento jurisprudencial unívoco quanto à

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a feitos como o sob exame.
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Outrossim, sendo a apelante empresa prestadora de serviço público,
deve ser observado também o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que
evidencia o cariz objetivo da sua responsabilidade, de modo que despicienda
revela-se a prova de culpa (ou de dolo), bastando, para tanto, estar configurado o
dano e o nexo causal.

Logo, a responsabilidade pelo evento danoso, no caso concreto, é
objetiva, e da apelante, que por ela deverá, então, responder.

Por outro lado, quanto ao ônus da prova tem-se que, in casu, faz-se
possível a sua inversão, como dimana do seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PROMOVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA
EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS TIPIFICADOS. [...]

[...] (AC n. 2012.088699-5, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 26.2.2013)
A mais disso, os documentos de fls. 28 a 70 e 132 a 136, corroborados,

inclusive, pelas palavras da ré na peça contestatória, patenteiam as circunstâncias
fáticas.

Tem-se que o autor/recorrido despachou sua cadeira de rodas quando
do embarque na aeronave, momento em que prepostos da companhia ré/recorrente
desconectaram a bateria do equipamento. Observe-se o seguinte excerto da
contestação:

[...] os prepostos da companhia Ré entenderam por bem desconectar a bateria
para que o demandante prosseguisse no embarque [...] (fl. 92)

Está demonstrado, ainda, que, entre esse procedimento de desconexão
e a chegada no aeroporto de destino, a cadeira de rodas foi danificada, não mais
apresentando condições de imediato uso.

Tanto é assim, que a empresa aérea comprometeu-se a consertá-la e a
devolvê-la posteriormente, em funcionamento, como dimana das correspondências
eletrônicas trocadas com a família do demandante (fls. 29 a 43).

Contudo, sequer promoveu sua ulterior restituição.
Desnuda-se oportuno reportar aqui as considerações postas na

sentença recorrida, que adoto como razão de decidir, nos termos que seguem:
Em decorrência do extravio de sua cadeira de rodas, sustentou o autor ter

sofrido prejuízos de ordem material na medida em que restou privado da utilização
do referido bem considerado essencial para seu deslocamento em razão da
deficiência havida.

Saliente-se que a nota fiscal de aquisição do produto no valor de R$ 7.546,00
(sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais) restou juntada à fl. 27.

Ademais, demonstrou o autor às fls. 44/53 as despesas realizadas com aluguel
de cadeira de rodas no período da viagem (R$ 764,90) e remédios (R$ 104,13),
totalizando o montante de R$ 8.415,03 (oito mil, quatrocentos e quinze reais e três
centavos), quantia esta não impugnada pela ré.

Dessa forma, não tendo a parte ré restituído a cadeira de rodas ao autor, como
lhe competia, deve lhe ser imputada a responsabilidade pelos prejuízos daí
decorrentes.
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[...]
Por essas razões, o deferimento do pleito indenizatório, nos termos do contido

na inicial, é medida que verdadeiramente se impõe. (fl. 164)
Ora, demonstrado está que os argumentos de defesa soam imprestáveis

para desconstituir a tese posta na exordial, pois corroborada por consistentes
elementos probatórios.

Provados avultam dos autos, à saciedade, a ilicitude, o nexo causal e o
dano.

A indenizabilidade decorrente é inconteste.
No dizente com o quantum indenizatório deve o julgador, ao

dimensioná-lo, fincar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adotando
valor que, a um só tempo, não sirva de lucro à vítima, tampouco desfalque o
patrimônio do lesante, tal como leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros,
2005, p. 116)

Comprovado que a cadeira de rodas motorizada do autor/apelado restou
extraviada pela ré/apelante, exsurge, como corolário, sua obrigação de indenizar,
como averbado, por exemplo, no seguinte aresto deste Sodalício:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM PREJUÍZO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA. DANO MORAL PRESUMIDO.

O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao consumidor,
gerando angústia, desconforto e sofrimento moral merecedores de
compensação pecuniária. (AC n. 2003.017515-6, de Caçador, relª Desª Maria
do Rocio Luz Santa Ritta, j. 7.11.2006)

A ressaltar que, na situação fática experimentada pelo recorrido, a
angústia, o desconforto e o sofrimento moral foram sobremaneira amplificados, na
medida em que, tratando-se de cadeirante, o extravio do equipamento interferiu
diretamente na sua capacidade de locomoção, coarctando-a.

Há que se considerar, destarte, na fixação da indenização por dano
moral, as variáveis acima elencadas (reprovabilidade da conduta, intensidade e
duração do sofrimento, capacidade econômica do causador e condições sociais do
ofendido, além de outras), de modo a englobar o seu tríplice aspecto: compensatório,
pedagógico e punitivo.

Nessa tessitura é de ter-se por adequado o quantum indenizatório
arbitrado sentencialmente, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fl. 167),
considerando especialmente, como antes escandido, cuidar-se de cadeira de rodas
motorizada, imprescindível à locomoção do autor/apelado com autonomia,
independentemente da ajuda de terceiros.

Quanto à indenização pelo dano material, ressalte-se que não houve

Gabinete Des. João Henrique Blasi



impugnação específica.
Alfim, no tocante aos honorários advocatícios, tenho que foram

razoavelmente estipulados, na senda do art. 20 do Código de Processo Civil (§§ 3º e
4º), em 15% (quinze por cento) do quantum condenatório, não assistindo razão ao
pleito da apelante por sua minoração.

É, pois, de desprover-se o apelo.
Eis o voto.
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