
Apelação Cível n. 2012.070017-6, de Joinville
Relator: Juiz Saul Steil

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
DEVOLUÇÃO DAS MALAS SOMENTE 10 DIAS APÓS A
CHEGADA DOS AUTORES AO DESTINO
(MONTREAL/CANADÁ). GASTOS COM ROUPAS E
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO AMPLA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARACTERIZADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA DE
ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos de extravio de bagagem ocorrido durante o
transporte aéreo, há relação de consumo entre as partes,
devendo a reparação, assim, ser integral, nos termos do Código
de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.070017-6, da comarca de Joinville (4ª Vara Cível), em que é apelante United Air
Lines Inc., e apelados Antônio José Castanho Paschoal e outro:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador Carlos Prudêncio, com voto, e dele participou
Excelentíssimo Senhor Desembargador Joel Dias Figueira Júnior.

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2013.

Saul Steil
RELATOR

RELATÓRIO



Antônio José Castanho Paschoal e Fernanda Ruffo Pinheiro Paschoal
ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra United Air Lines
Inc., alegando que tiveram suas bagagens extraviadas pela requerida.

Afirmam que no dia 19 de dezembro de 2008, partiram da cidade do Rio
de Janeiro/RJ, rumo a Montreal, no Canadá, contratando os serviços de transporte
aéreo da ré para a viagem.

Sustentam que ao chegar no destino, foram surpreendidos com a notícia
de que suas bagagens haviam sido extraviadas, restando a eles, somente as "roupas
do corpo", sendo que estas lhes foram restituídas somente no dia 30 de dezembro de
2008, tendo, pois, que, durante o interregno que ficaram desprovidos de seus
pertences, necessitaram comprar roupas adequadas ao frio intenso e produtos de
higiene, suportando, para isso, com um prejuízo de R$ 8.997,47 (oito mil, novecentos
e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos).

Ao final, pugnaram pela condenação da requerida ao ressarcimento de
danos materiais no valor de R$ 8.997,47 (oito mil, novecentos e noventa e sete reais
e quarenta e dois centavos), e indenização por danos morais em valor a ser arbitrado
pelo Juízo.

Acostaram os documentos de fls. 21-57.
Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 89-120), afirmando não

ter ocorrido extravio da bagagem, mas mero atraso na restituição desta, o que é
insuficiente para a caracterização do abalo psicológico a justificar a condenação por
danos mrais.

Em arremate, requereu a total improcedência dos pedidos iniciais ou,
não sendo este o entendimento, seja a verba fixada em valor razoável.

Juntou os documentos de fls. 121-155.
Réplica às fls. 159-164.
Realizada audiência de conciliação, não houve acordo (fl. 176).
Sentenciando (fls. 179-183), a Magistrado a quo julgou procedentes os

pedidos iniciais, condenando a requerida ao ao ressarcimento dos prejuízos materiais
suportados pelos requerido e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), além das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o montante da condenação.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 187-203), objetivando
a reforma total do decisum de primeiro grau.

Contrarrazões às fls. 213-225.
É o relatório.

VOTO

O presente recurso deve ser conhecido e desprovido, devendo a
sentença de fls. 179-183, da lavra da douta Juíza de Direito Eliane Alfredo Cardoso
Luiz, ser adotada como razão de decidir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
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com fulcro no artigo 150 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, verbis:

"São fatos incontroversos nos autos que a parte autora utilizou o transporte
aéreo da ré do Rio de Janeiro com desembarque em Montreal, no Canadá, visando
passar um período na estação de esqui de Mont-Tremblant (fls. 22 a 23), que houve
remanejamento de vôos e que as três despachadas pelos demandantes somente
chegaram ao destino na véspera de deixarem a estação de esqui, dez dias após a
reclamação efetuada junto à companhia aérea ré.

Necessário estabelecer que a causa de pedir e o pedido dos autores não tem
relação com o atraso no vôo decorrente das condições climáticas desfavoráveis,
conforme se manifestou a ré em sua defesa, mas estão ligados ao atraso na entrega
da bagagem, a qual, sem o cuidado da ré quanto ao remanejamento dos vôos dos
autores, teria sido entregue no destino internacional 10 dias após a chegada dos
demandantes.

Passando aà definição das regras aplicáveis ao caso, sabe-se que a
Convenção de Varsóvia disciplina o transporte aéreo internacional e que o Código
Brasileiro de Aeronáutica traz normas sobre o vôo doméstico, contudo, tratando-se
de relação de consumo e de prestação de serviço público mediante a faculdade do
art. 21, XII, c, da CF, o Código de Defesa do Consumidor se sobrepõe à convenção
para fins de regramento da responsabilidade civil decorrente da atividade.

Com efeito, a partir do momento em que a parte autora pagou a passagem e
entregou sua bagagem à empresa de transporte aéreo, criou-se a relação de
consumo na qual se esperava a devida entrega dos objetos depositados sob a
responsabilidade da empresa aérea no destino e prazo previamente ajustados.

A quebra desse compromisso abalou a relação de consumo, o que justifica,
portanto, a incidência das normas contidas na lei consumerista, especialmente no
que se refere à responsabilidade objetiva dos fornecedores por fato do serviço.

Em tal sentido é a jurisprudência do STJ e fo TJSC:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA.
INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
preconizado por esta Corte, no sentido de que a responsabilidade do transportador
aéreo, pelo extravio de bagagem ou de carga, rege-se pelo CDC, se o evento deu-se
em sua vigência. Incide, pois, na espécie, a Súmula 83/STJ. (AgRg no Ag 1089538,
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 2008/0173396-7, Ministro Honildo
Amaral de Mello Castro, j. em 25-8-2009).

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE
TURÍSTICO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PRESTADO COM
DEFICIÊNCIA. ATRASO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. LEGITIMIDADE DA
AGÊNCIA DE TURISMO PARA RESPONDER PELA FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO PACOTE TURÍSTICO. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS
FORNECEDORAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 20, § 3º, DO CPC. VERBA MANTIDA.
RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS E DOS AUTORES PROVIDO. A agência de
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turismo tem responsabilidade pela má execução dos serviços de transporte aéreo
incluídos no pacote turístico. O atraso do serviço de transporte aéreo internacional e
o extravio das malas, devolvidas aos viajantes após o retorno ao Brasil, são
fundamentos suficientes para o sucesso da pretensão indenizatória por danos
morais, à vista da responsabilidade objetiva dos fornecedores, prevista na legislação
consumerista. O juiz deve fixar o valor da indenização por danos morais de modo a
representar, a um só tempo, alívio para o lesado, orientação pedagógica e séria
reprimenda ao ofensor para arredá-lo da possibilidade recidiva. Os honorários
advocatícios, nas ações de natureza preponderantemente condenatória, devem ser
arbitrados segundo os limites e critérios prescritos no artigo 20, § 3º, do Código de
Processo Civil, tendo presentes o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico
e o tempo exigido para o seu serviço.

(Apelação Cível n. 2009.028846-7, da Capital / Estreito, rel. Des. Luiz Carlos
Freyesleben)

A responsabilidade objetiva do transportador está claramente disposta na Lei
nº 8.078/90, a qual em seu art. 14, caput, estabelece que "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 informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos".

Tratando-se de um contrato de transporte, não há dúvidas de que se está
diante de uma relação de consumo, amoldando-se ambos os contratantes nos
conceitos legais de consumidor e fornecedor, consoante arts. 2º e 3º do CDC, como
já se disse.

A responsabilidade pela reparação do dano decorrente de defeitos relativos à
prestação dos serviços independe da existência de culpa.

Assin, responde a empresa pela simples demonstração da existência de um
contrato de transporte, da violação de alguma obrigação contratual e dos danos dela
advindos. Tal implica em afirma que incumbe à parte autora apenas a demonstração
do fato, do nexo de causalidade e do dano. Dispensa-se, pois, a investigação da
existência de culpa, em face da presunção que se estabelece.

Neste passo, restaram demonstrados nos autos o fato consistente na falha na
prestação do serviço Â– atraso considerável na entrega de toda a bagagem, o nexo
causal relativo à ligação entre o serviço mal prestado e a bagagem entregue com
atraso, além do dano atrelado ao fato de terem os autores sido privado do uso de
seus bens pessoais durante quase todo o período da viagem internacional.

Relativamente aos danos materiais, sustentou a ré que os gastos feitos pelos
autores com roupas, medicamentos e equipamentos para a prática esportiva não
representam prejuízo indenizável porque integraram o patrimônio dos demandantes,
não havendo impugnação quanto ao montante.

Com efeito, sabe-se que o dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição
patrimonial sofrida pela vítima. Neste passo, como os autores chegaram ao destino
da viagem, diga-se, uma estação de esqui, sem nenhum de seus pertences
pessoais, notadamente roupas apropriadas à neve, foram forçados a adquirir roupas,
equipamentos e remédios, além de gastarem com consulta médica para que o
medicamento pudesse ter sido adquirido. Se por um lado o gasto em dinheiro serviu
para a aquisição de bens que integraram o patrimônio dos autores, é correto afirmar
que não precisariam ter dispendido de dinheiro se seus pertences tivessem sido
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entregues, vendo-se obrigados a comprar bens em duplicidade por conta da conduta
irregular da ré.

Assim, se a obrigação é de ser restaurado o statu quo ante, é justo que aos
autores seja devolvido em moeda o montante dispendido para a aquisição de bens
que já possuíam e que só não puderam usufruir dado o atraso da ré na entrega das
bagagens que os continham.

Para evitar o enriquecimento sem causa, querendo a ré, ficam os autores
autorizados a devolver à demandada os produtos adquiridos tão logo haja o
pagamento em dinheiro do valor desembolsado contra a vontade dos demandantes.

No mais, se as perdas e danos "abrangem, além do que ele efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402, CC), incluindo os prejuízos
"por efeito dela direto e imediato" (art. 403, CC), por certo que alcançam os gastos
com telefonemas feitos em busca das bagagens (fls. 32) e as despesas com tradutor,
devidamente comprovada à fl. 48, porquanto são despesas decorrentes do
descumprimento contratual da ré.

Assim, deve a ré ser condenada a reparar os danos materiais sofridos, sendo
que a despesa feita em dólares canadenses deverá ser convertida em moeda
nacional, conforme a cotação do dia em que o gasto foi feito, e , a partir de então, ser
corrigida monetariamente pela aplicação de índices oficiais, bem como acrescida de
juros moratórios legais a contar da citação.

No mais, a indenização por dano moral encontra garantia na CF, em seu art.
5º, X, e no próprio CC em vigor desde 2003, consoante arts. 186 e 927: "Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito";
a consequência é a obrigação de indenizar, expressa no art. 927.

É o dano moral aquele sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida por ato
ilícito de outrem; representa uma lesão a um interesse não patrimonial.

Não mais se discute, com efeito, a possibilidade de indenização deste dano
extrapatrimonial autonomamente e "com esta espécie de reparação não se pretende
refazer o patrimônio, mas se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada um
satisfação, que lhe é devida, por uma sensação dolorosa que sofreu e a prestação
tem, nesse caso, função meramente satisfatória" (Revista Forense 93/528).

Com efeito, o fato constituivo do direito da parte autora restou amplamente
demonstrado nos autos, conforme já analisado acima.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora teve a entrega de suas
bagagens contendo pertences pessoais atrasada em cerca de 10 dias, somente
sendo entregue na véspera da saído dos autores da estação de esqui, sendo
inegável o transtorno decorrente da privação dos bens pessoais levados para o
desfrute da viagem, além da angústia que a espera pela bagagem causa e a
decepção ao se constatar que não poderiam contar com seus pertences durante
quase todo o período de estada.

A existência do dano moral no presente caso é indiscutível.
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE

TURÍSTICO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PRESTADO COM
DEFICIÊNCIA. ATRASO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. LEGITIMIDADE DA
AGÊNCIA DE TURISMO PARA RESPONDER PELA FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO PACOTE TURÍSTICO. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS
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FORNECEDORAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. CRITÉRIOS PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 20, § 3º, DO CPC. VERBA MANTIDA.
RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS E DOS AUTORES PROVIDO. A agência
de turismo tem responsabilidade pela má execução dos serviços de transporte aéreo
incluídos no pacote turístico. O atraso do serviço de transporte aéreo internacional e
o extravio das malas, devolvidas aos viajantes após o retorno ao Brasil, são
fundamentos suficientes para o sucesso da pretensão indenizatória por danos
morais, à vista da responsabilidade objetiva dos fornecedores, prevista na legislação
consumerista. O juiz deve fixar o valor da indenização por danos morais de modo a
representar, a um só tempo, alívio para o lesado, orientação pedagógica e séria
reprimenda ao ofensor para arredá-lo da possibilidade de recidiva. Os honorários
advocatícios, nas ações de natureza preponderantemente condenatória, devem ser
arbitrados segundo os limites e critérios prescritos no artigo 20, § 3º, do Código de
Processo Civil, tendo presentes o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e
o tempo exigido para o seu serviço. (Apelação Cível n. 2009.028846-7, da Capital /
Estreito, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben).

O eminente desembargador Yussef Said Cahali, na lição de José de Aguiar
Dias, ensina que: "Sem dúvida é possível existir, ao lado do abalo de crédito,
traduzido na diminuição ou supressão dos proveitos patrimoniais que trazem a boa
reputação e a consideração dos que com ele estão em contato, o dano moral,
traduzido na reação psíquica, no desgosto experimentado pelo profissional, mais
frequentemente o comerciante, a menos que se trate de pessoa absolutamente
insensível aos rumores que resultam no abalo de crédito e às medidas que importam
vexame, tomados pelos interessados" (in O Dano Moral no Direito Brasileiro, 1980,
São Paulo: RT, pág. 93).

Quanto à prova do alegado abalo ou prejuízo de ordem moral, sabe-se que a
dor moral, por estar caracterizada na esfera subjetiva da pessoa, não pode ser
aferida por técnica ou meio de prova do próprio sofrimento. Desta forma, bastam
para embasar o direito à indenização a demonstração do resultado lesivo, ou seja, o
atraso na entrega da bagagem imputado à ré, e a demonstração do nexo causal.

Dispensa-se a prova do prejuízo, pois o dano moral está ínsito no agravo
sofrido pela pessoa em decorrência do fato provado.

Resta agora a análise do quantum da indenização devida ao autor.
Sendo amplamente admitida a indenização exclusiva dos danos morais, não

havendo critério legal definido, sua fixação leva em conta critérios diversos, evitando
sempre o enriquecimento ilícito do ofendido e o arbitramento de parcela ínfima que
não venha a coibir novas atitudes por parte do ofensor.

Como bem registrou o eminente Desembargador Trindade dos Santos, ao
relatar a Apelação Cível nº 49.915, "no caso de dano moral, ressalta-se, a paga em
dinheiro deve representar para o lesado uma satisfação, igualmente moral, ou, que
seja, psicológica, capaz de neutralizar ou, ao mesmos, anestesiar em parte os efeitos
dos dissabores impingidos.

"A eficácia da contrapartida pecuniária residirá, de qualquer forma, na aptidão
para proporcionar tal satisfação, em medida justa de tal sorte que, não equivalendo a
um enriquecimento sem causa para o ofendido, produza no causador do dano
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impacto suficiente, a ponto de desestimula-lo ou dissuadi-lo a cometer igual e novo
atentado. A estimação do quantitativo é, pois, prudencial".

Assim, a indenização monetária do dano moral deve ser prudentemente
arbitrada, posto que indefinida em lei, já que sua eficácia advém da aptidão a
proporcionar satisfação justa.

In casu, deve a reparação ser estabelecida em proporção à gravidade do fato e
tomando em consideração a situação financeira das partes.

Os autores são profissionais liberais. Do outro lado da demanda, acha-se
empresa aérea de grande porte, como é de público conhecimento.

Com efeito, se o que se visa é a satisfação na justa medida do abalo sofrido,
sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, entendo cabível e
suficiente a fixação da reparação no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, "em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a correção
monetária tem o seu termo inicial na data do evento danoso. Contudo, tratando-se de
ilícito civil gerador de dano moral, verifica-se a sua incidência a partir da data da
fixação do quantum estabelecido em condenação, mostrando-se inaplicável a
Súmula 43 do STJ, sob pena de caracterizar-se a dúplice correção. Por sua vez, os
juros moratórios fluirão a partir do evento danoso, consoante o exposto na Súmula
54 do Superior Tribunal de Justiça." (Apelação Cível n. 2005.018095-6, Relator: Des.
Joel Dias Figueira Junior).

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume o decisum de primeiro grau.

Este é o voto.
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