
Apelação Cível n. 2014.027913-4, de Capital
Relator: Des. Subst. Francisco Oliveira Neto

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM.

PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE
MONTREAL. INVIABILIDADE. NOTÁVEL RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO
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
AREsp 141.630/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
18.12.12).

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO
DA TEORIA OBJETIVA. PERDA DA BAGAGEM NO INÍCIO DE
VIAGEM DE FÉRIAS. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O
FATO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. DEVER DE
INDENIZAR MANTIDO.

Em se tratando de ação que se almeja indenização por
prejuízo envolvendo concessionária de serviço público, deve ser
observada a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no
art. 37, § 6º, da CF, o qual 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 contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE R$ 15.000,00 NA ORIGEM,
PARA CADA UM DOS AUTORES. PRETENDIDA A
MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00
PARA CADA AUTOR, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, mostrando-se efetiva à repreensão do ilícito
e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir
enriquecimento indevido.



SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA,
APENAS PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.027913-4, da comarca da Capital (5ª Vara Cível), em que é apelante TAM
Linhas Aéreas S/A, e apelado Luciano Silveira e outro:

A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reduzir o valor indenizatório
para R$ 20.000,00, a ser dividido em partes iguais para cada um dos autores. Custas
de lei.

O julgamento, realizado no dia 17 de junho de 2014, foi presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, com voto, e dele
participou o Excelentíssimo Desembargador Cid Goulart.

Florianópolis, 20 de junho de 2014.

Francisco Oliveira Neto
RELATOR
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RELATÓRIO

Luciano Silveira e Juliana Miranda da Silva ajuizaram "ação de
indenização por danos morais e materiais" contra Tam Linhas Aéreas S/A,
sustentando que adquiriram passagens aéreas para viagem à Cuzco, no Peru, para
comemoração de 5 anos de casados e, no dia 9.4.13, despacharam a bagagem no
aeroporto desta Capital no vôo 3176/TAM, com conexão na cidade de São Paulo e,
no mesmo dia, embarcaram para a cidade de Lima, no Peru, no vôo 8066. Aduziram
que, ao chegar à capital peruana, tiveram a informação de que a bagagem que,
inclusive, continha os medicamentos do primeiro autor para controlar a epilepsia, não
havia sido despachada. Sustentaram que realizaram uma reclamação a respeito da
falta de bagagem e, no dia seguinte, embarcaram para Cuzco, esperando conseguir
entrar em contato com a companhia ré pelos telefones repassados, porém não
obtiveram sucesso porque o serviço de atendimento ao cliente em território
estrangeiro se encerrou às 15 horas.

Argumentaram que, no dia 11.4.13, o primeiro autor começou a sentir os
primeiros sintomas da falta do medicamento, que toma há 28 anos, duas vezes ao
dia. Acrescentaram que a bagagem chegou apenas no dia 13.4.13, porém o primeiro
autor já estava sofrendo com o processo de desintoxicação em relação ao
medicamento, sentindo náuseas, tontura e muita sonolência, de modo que não
conseguia caminhar sem o auxílio da segunda ré.

Relatou que tiveram um prejuízo total de R$ 10.422,72, referente aos
gastos com o pacote de viagem, taxa de emissão de passagem, passagens aéreas
Brasil-Peru e Lima-Cuzco, além de gastos extras de R$ 3.000,00 em razão da
necessidade de aquisição de roupas de inverno e produtos de higiene.

Dessa feita, requereram a condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais e materiais, além das custas processuais e
honorários advocatícios (fls. 2/17).

À fl. 42 foi deferido o benefício da justiça gratuita em favor dos autores.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 45/59) sustentando: a) a

necessidade de aplicação ao caso das regras da Convenção de Montreal; b) a
ausência de danos morais; c) a impossibilidade de restituição do valor gasto pelo
pacote de viagem, passagens aéreas e taxas de embarque, porque a viagem foi
efetivamente usufruída pelos autores; d) que os autores devem levar o medicamento
na bagagem de mão. Buscou, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Houve réplica (fls. 74/79).
Conclusos os autos, a MMª. Juíza de Direito julgou parcialmente

procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento da importância de
R$ 15.000,00 para cada um dos autores, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde o evento danoso até a data do arbitramento, quando deverá incidir apenas
a taxa Selic. Reconheceu a sucumbência recíproca na mesma proporção, e
condenou-as ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para
autores e 50% para a ré, além de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o
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valor da condenação para os advogados de cada uma, observada a concessão do
benefício da justiça gratuita em favor dos demandantes (fls. 80/88).

Irresignada, a ré interpôs apelação (fls. 91/103), reiterando as teses de
necessidade de incidência, ao caso, das normas da Convenção de Montreal e
ausência de danos morais. Pleiteou, ainda, a redução do valor indenizatório.

Com as contrarrazões (fls. 107/113), os autos ascenderam a este
Tribunal.

VOTO

1. O apelo, antecipe-se, deve ser parcialmente provido.

2. Quanto ao mérito, convém registrar que, ao contrário do que pretende
a recorrente, a hipótese dos autos está sujeita aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor, frente a relação de consumo existente entre as partes, razão pela qual
não há se falar em aplicação do disposto na Convenção de Montreal.

Nesse sentido:

"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 AREsp 141.630/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, j. 18.12.12).

3. Em se tratando de ação que se almeja indenização por prejuízo
envolvendo concessionária/permissionária de serviço público, deve ser observada a
teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da CF, o qual dispõe
que:

"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".

Sobre o dispositivo em comento pertinente é o ensinamento de Hely
Lopes Meirelles:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas
as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de
indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da
prova de culpa no cometimento da lesão" (Direito Administrativo Brasileiro, 27. ed.
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622).
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Haverá sempre, por consequência, o dever de indenizar quando
constatada uma conduta que gere um dano, independentemente de se perquirir
acerca da culpa do agente, da qual a concessionária/permissionária só se isentará na
comprovação da existência de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito
ou de força maior.

Pois bem, no caso dos autos, o extravio da bagagem é fato
incontroverso, porque não impugnado pela empresa aérea. Da mesma forma, o nexo
causal e o dano restaram sobejamente demonstrados, em especial pelo cartão de
embarque (fls. 25/28).

Por outro lado, a apelante cingiu-se apenas a alegar a inexistência de
danos morais.

É certo que a perda da bagagem, por si só, gerou graves incômodos e
constrangimentos, que transcenderam um mero dissabor cotidiano, mormente quando
observado que o extravio se deu na ida a uma viagem de férias, e por conduta
negligente da própria recorrente.

A propósito, cita-se o seguinte precedente desta Corte:

"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

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 1380215/SP, Min. Raul Araújo).

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, AC n.
2013.079001-3, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 17.12.13).

A par disso, caracterizados os requisitos da responsabilidade civil e,
sobretudo, o dano moral, deve ser mantida incólume a sentença objurgada neste
ponto.

4. O valor da indenização a título de danos morais, por sua vez, deve
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seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostrar-se efetivo à
repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir
enriquecimento indevido.

Sobre o assunto, 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" (Programa de
Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).

Consideradas, então, as variáveis em tela, vislumbra-se que o valor
indenizatório deve ser reduzido para R$ 20.000,00, na proporção de R$ 10.000,00
para cada um dos apelados, porque se afigura adequada ao caso em questão, e
encontra consonância nos valores fixados em casos semelhantes feitos por esta
Câmara de Direito Público em iterativos julgados de casos correlacionados. Além
disso, mostra-se apta a compor o gravame sofrido pelos recorridos, revestindo-se
plenamente do sentido compensatório e punitivo que se exige na espécie.

Neste sentido:

"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. MINORAÇÃO DO
QUANTUM DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

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).

II. O quantum indenizatório em sede de dano moral deve estear-se em critérios
tais como culpa do acionado, nível sócio-econômico das partes e consequências do
ato ilícito, para, em reverência ao binômio razoabilidade e proporcionalidade,
corresponder a valor que, a um só tempo, não sirva de lucro à vítima, nem tampouco
desfalque o patrimônio do lesante, mostrando-se apto a compor, na justa medida, o
gravame sofrido, com o sentido compensatório e punitivo que dele exige-se, pelo
que, in casu, deve ser minorado. (AC n. 2012.088699-5, rel. Des. João Henrique
Blasi, j. 26.2.13).

5. Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe
parcial provimento, para reduzir o valor indenizatório para R$ 20.000,00, a ser dividido
em partes iguais para cada um dos autores.
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