
Apelação Cível n. 2012.083040-0, de Chapecó
Relator: Des. Jaime Ramos

PROCESSUAL CIVL Â– SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO
EM FACE DE ABERTURA DE INCIDENTE DE REPERCUSSÃO
GERAL PELO STF Â– IMPOSSIBILIDADE Â– CIVIL E
ADMINISTRATIVO Â– TRANSPORTE AÉREO Â– SERVIÇO
PÚBLICO CONCEDIDO Â– RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA Â– EXTRAVIO E SUBTRAÇÃO DE BAGAGENS Â–
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AO
CASO Â– PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR Â– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO
DO CONTEÚDO DAS MALAS Â– FARTA PROVA
DOCUMENTAL Â– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS Â–
DANO MORAL Â– SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO
INCÔMODO Â– DEVER DE INDENIZAR Â– "QUANTUM"
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL Â–
MANUTENÇÃO.

A instauração de incidente de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, suspende a análise de todos os
recursos extraordinários respectivos, nos Tribunais, mas não o
julgamento das apelações.

"- 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.

"- De acordo com a jurisprudência desta Câmara, 'Nos litígios
que envolvem perda de bagagem e/ou objetos de seu interior, a
responsabilidade civil é objetiva, elidida apenas se demonstrada
alguma excludente de responsabilidade contida no artigo 14, § 3º,
do Código de Defesa do Consumidor. Não verificadas essas
excludentes, principalmente com a exigência ao passageiro de
declaração de bagagens e seus valores [...] a medida que se
impõe é a condenação da empresa aérea ao pagamento de
danos materiais oriundos do extravio dos objetos alegados na
inicial.' (AC 2008.064802-4, rel. Des. JAIRO FERNANDES
GONÇALVES, j. em 28.06.2012.). Na hipótese, adicione-se que
os bens (e seu valor) são compatíveis com a viagem e sua
duração, notadamente à mingua de impugnação específica
bastante.



"- 'O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao
consumidor, gerando angústia, desconforto e sofrimento moral
merecedores de compensação pecuniária'. (TJSC, AC
2003.017515-6, relª. Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA
RITTA, j. em 07.11.2006).

"- A compensação por danos morais deve considerar, além da
extensão do dano e o grau de culpa e capacidade
econômico-financeira do ofensor, os fins pedagógico, inibitório e
reparador da verba, a fim de que reste proporcional. Observadas
essas balizas, a manutenção do arbitrado em primeiro grau de
jurisdição é medida imperativa." (TJSC, AC n. 2010.057834-6,
Rel. Des. Henry Petry Júnior, em 16.08.2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.083040-0, da Comarca de Chapecó (3ª Vara Cível), em que é apelante
Transportes Aéreos Portugueses SA, e apelados Edson Flávio Cardoso e Sônia Maria
Netto:

A Quarta Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, negar
provimento ao recurso. Custas na forma da lei.

Do julgamento realizado em 21 de março de 2013, presidido pelo
Relator, participaram os Exmos. Srs. Desembargadores Sônia Maria Schmitz e
Altamiro de Oliveira.

Florianópolis, 21 de março de 2013.

Jaime Ramos
RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de Chapecó, Edson Flávio Cardoso e Sônia Maria Netto
ajuizaram "ação de indenização por danos morais e materiais" contra Transportes
Aéreos Portugueses alegando que adquiriram pacote turístico para a Europa, com
data de saída prevista para 8.8.2007 e chegada para 20.8.2007; que "as passagens
aéreas não estavam incluídas no pacote turístico, sendo que estas foram compradas
da requerida para o seguinte trecho: São Paulo/Lisboa e Roma/Lisboa/São Paulo, ou
seja, a ida e a volta"; que, realizada a viagem, ao desembarcarem no Aeroporto de
Guarulhos, foram informados de que suas malas foram extraviadas; que passaram
por um grande desconforto no aeroporto, perdendo um tempo considerável para
tentar resolver a situação; que retornaram para Chapecó sem as suas malas, devido
ao receio de perder o voo agendado; que somente quatro (4) dias após a chegada em
casa receberam notícias sobre a bagagem extraviada; que esta foi entregue "na casa
do Sr. Jacir Antonio Merigo, que também havia feito a viagem e estava na mesma
situação que eles"; que foram à residência mencionada buscar a bagagem, quando
verificaram que vários dos pertences adquiridos na viagem haviam sumido.
Pleitearam a condenação da ré ao pagamento da indenização dos danos materiais
decorrentes da perda de seus objetos e danos materiais pelo sofrimento que tiveram.

Citada, a ré contestou dizendo que, no caso, os fatos ocorreram em
acordo com a forma de proceder da companhia: "o passageiro registra a reclamação
de extravio e informa o endereço para devolução da bagagem. Ao localizar a
bagagem extraviada a empresa a encaminha para o endereço indicado pelo
passageiro"; que deve ser observada a Convenção de Montreal; que, por não ter
ocorrido registro de desvio de pertences, os autores não têm direito ao recebimento
de indenização pelos supostos danos materiais sofridos; que alguns dos documentos
juntados aos autos, por estarem redigidos em língua estrangeira, devem ser
desconsiderados, em atendimento ao disposto nos arts. 156 e 157 da Constituição
Federal; que não houve dano moral indenizável.

Impugnados os argumentos presentes na contestação e ouvida uma
testemunha arrolada pelos autores, o digno Juiz de Direito, Dr. Marcelo Volpato de
Souza, sentenciou, como segue:

"Julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com
resolução do mérito (art. 269, I, do CPC), e condeno a ré Transportes Aéreos
Portugueses S/A a pagar aos autores Edson Flávio Cardoso e Sônia Maria Netto R$
2.440,69 a título de indenização por danos materiais e R$ 6.220,00 cada a título de
indenização por danos morais.

"Sobre o valor da indenização por danos materiais deverão incidir
correção monetária INPC-IBGE desde 20/08/2007 e juros desde 21/12/2007.

"Já sobre o valor da indenização por danos morais deverão incidir
correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês desde da
prolação desta sentença.

"Em razão da sucumbência, arcará o réu com custas e despesas
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processuais, bem assim com honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre
o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC)". (fl. 138).

Inconformada, a companhia demandada arguiu, preliminarmente, a
existência de repercussão geral de questão constitucional reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, qual seja, "em razão de a presente ação ter como objeto a relação
jurídica decorrente do transporte aéreo internacional de passageiro, aplica-se à
espécie a Convenção de Montreal", daí porque deve ser suspenso o feito para
aguardar o julgamento daquele Tribunal.

No mérito, repetiu os argumentos presentes na sua contestação,
pugnando, em caso de manutenção do entendimento esposado na sentença, pela
redução do "quantum" fixado a título de indenização pelos danos morais infligidos.

Com contrarrazões, os autos ascenderam a esta Superior Instância.

VOTO

Há que se negar provimento ao apelo.
1. A apelante informou que a matéria relacionada com a aplicação, ou

não, da Convenção de Montreal, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como
de repercussão geral, no Agravo de instrumento n. 762.184/RJ, e, por isso, com base
no art. 543-B, § 1º (parte final), do Código de Processo Civil, e no art. 328-A do
Regimento Interno do STF, deve ser sobrestado o julgamento desta Apelação Cível.

Não tem razão, uma vez que o sobrestamento a que se referem os
mencionados dispositivos é dos Recursos Extraordinários em trâmite sobre a mesma
matéria, e não das apelações cíveis, nos Tribunais, ou de qualquer ação judicial, nos
Juízos de 1º Grau.

Rejeita-se, pois, tal preliminar.
2. Segundo a companhia aérea, deveriam ser aplicadas ao caso as

regras da Convenção de Montreal, que substituiu a Convenção de Varsóvia, a
respeito da indenização de bagagem extraviada em transporte aéreo internacional,
em face do que dispõem o art. 178 da Constituição Federal de 1988 e o art. 732 do
Código Civil de 2002.

Estabelece o art. 178 da Constituição Federal de 1988 que "a lei disporá
sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade".

Por sua vez o art. 732 do Código Civil de 2002 prevê que "aos contratos
de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as
disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratos e
convenções internacionais".

A legislação especial aí referida, na hipótese, é o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078/90), que foi editado para dar concretude ao disposto no art.
5º, inciso XXXII, da Carta Magna, segundo o qual "o Estado promoverá, na forma da
lei, a defesa do consumidor".

E a convenção referida no texto constitucional e na lei civil é,
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atualmente, a Convenção de Montreal, promulgada por meio do Decreto n. 5.910, de
27.9.2006, a qual substituiu a Convenção de Varsóvia.

Trata-se da "Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999".

Não obstante o extravio da bagagem tenha ocorrido no trecho
internacional de Lisboa a São Paulo, portanto, em trecho internacional de viagem, a
jurisprudência consolidada neste Tribunal tem afastado a aplicação da Convenção de
Montreal para os pleitos de indenização de danos materiais e morais em razão de
extravio de bagagem, mesmo nos voos internacionais.

A respeito, bem definiu a sentença:
"A controvérsia estabelecida nos autos gira em torno de contrato de

transporte aéreo celebrado entre os autores e a ré. Em outras palavras,
enquadram-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos,
respectivamente, nos arts. 2º e 3º do CDC. Por tais razões, a lide será dirimida à luz
do microssistema consumerista, inclusive com a inversão do ônus da prova por serem
os autores hipossuficientes (art. 6º, VIII, do CPC) e com a aplicação da
responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC c/c arts. 927 e 186 do CC).

"Consequentemente, evidenciada a relação de consumo entre as partes,
a tese asseverada em contestação de que a lide deveria ser dirimida à luz da
Convenção de Montreal não toma corpo.

"A propósito, outro não foi o entendimento do Tribunal da Cidadania ao
se debruçar sobre caso análogo:

"'A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no
sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em
detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a
Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte
aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa
aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a
defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento (STJ, AgRg no
AREsp 13010/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 09/08/2011)". (fl. 133).

Nesse sentido, vem decidindo esta Corte de Justiça:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ADIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS MECÂNICOS
NA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE 20 HORAS PARA O NOVO EMBARQUE.
HOSPEDAGEM EM HOTEL. ESCALA IMPREVISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR QUE PREVALECE A CONVENÇÃO DE MONTREAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
14 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. DEVER DE
INDENIZAR. MINORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". (TJSC, AC n. 2010.080531-5, da
Capital/Estreito, Relª. Desª. Substª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, julgada em
1º.9.2011).

Do corpo desse acórdão vale a pena extrair o seguinte trecho, com
inteira aplicação ao caso ora em análise:
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"Primeiramente, nota-se que, de acordo com o que se colhe da
jurisprudência, o caso dos presentes autos é regida com base no Código de Defesa
do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo.

"'[...] A jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta no
sentido de prevalência das normas do CDC, em detrimento das disposições insertas
em Convenções Internacionais, como a Convenção de Varsóvia ou a Convenção de
Montreal, às hipóteses de atraso em transporte aéreo internacional. (AgRg no Ag
1230663/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 24/08/2010, DJe 03/09/2010; EDcl no AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2007, DJ
26/11/2007, p. 164; AgRg no Ag 588.156/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 12/12/2005 p. 388; AgRg nos EDcl no
Ag 464.549/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/02/2003, DJ 24/03/2003 p. 218.' (AgRg no Ag 1334215 / SP. Relator:
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA. Órgão julgador: Terceira Turma. Data da
publicação: 10/05/2011).

"Salienta ainda que, ao presente caso devem ser aplicadas as
disposições contidas na Convenção de Montreal, mais precisamente tocante ao artigo
19 do referido dispositivo. A alegação não merece prosperar.

"Extrai-se de precedentes desta Corte que a Convenção de Montreal é
um instrumento de aplicação subsidiária ao Código de Defesa do Consumidor, não
podendo, assim, prevalecer em detrimento da legislação consumerista, que
regulamenta garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XXXII, da
Constituição Federal.

"É da jurisprudência:
"[...]
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VÔO .RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO FEITO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. I - O cancelamento de voo representa um defeito na
prestação de serviço por parte da companhia aérea, pelo que, tendo em vista a
relação de consumo existente, deve ser aplicada a legislação consumerista."
(Apelação Cível nº 2007.064555-1, de São José. Relator: Des. Joel Figueira Júnior.
Órgão julgador: Primeira Câmara de Direito Civil. Data da publicação: 20/08/2010)".

Em acórdão mais recente o eminente Desembargador Henry Petry
Júnior reafirmou esse entendimento:

"- 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." (TJSC, Apelação Cível n. 2010.057834-6, de

Gabinete Des. Jaime Ramos



Blumenau, Rel. Des. Henry Petry Júnior, em 16.08.2012).
Logo, rejeita-se essa alegação da companhia aérea.
3. A apelante sustentou, em síntese, que os danos materiais não foram

comprovados de forma concreta, e que não ocorreu dano moral indenizável.
Convém analisar a responsabilidade civil da Companhia de Transporte

Aéreo, concessionária de serviço público.
O § 6º do art. 37 da Constituição Federal 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 nos casos de dolo ou culpa".

O art. 15, do Código Civil de 1916, já dispunha que "as pessoas jurídicas
de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que
nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito
ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores
do dano" [se estes agirem com dolo ou culpa].

Mais abrangente, o art. 43, do Código Civil de 2002 (Lei n. 10.406/02),
que já estava em vigor à época dos fatos discutidos nestes autos, pois vigente desde
12.1.2003, dispõe que "as pessoas jurídicas de direito público são civilmente
responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por
parte destes, culpa ou dolo".

A responsabilidade civil do Poder Público e dos prestadores de serviços
públicos é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, diz HELY LOPES
MEIRELLES, que alinha entre as excludentes dessa responsabilidade da
administração a culpa exclusiva da vítima ou a atenuação dela no caso de culpa
concorrente desta (Direito administrativo brasileiro. 37. ed. São Paulo: Malheiros,
2010. p. 700).

Efetivamente, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, adotou a
teoria do risco administrativo, no sentido de que a vítima fica dispensada de provar a
culpa da Administração; esta, por sua vez, só poderá se eximir total ou parcialmente
da responsabilidade se demonstrar a culpa exclusiva da vítima no evento danoso,
caso fortuito ou força maior.

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado e das concessionárias de
serviço público, SÍLVIO RODRIGUES assim leciona:

"Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente
causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever
de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

"A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria,
aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser
obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de
culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa
e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta
tem direito de ser indenizada por aquele" (Direito civil, v. IV, 19. ed., São Paulo:
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Saraiva, 2002, p. 10).
No mesmo sentido, HELY LOPES MEIRELLES:
"A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o

dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na
teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é
presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.

"Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes,
bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou
omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco
que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar
dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos
demais" (Direito administrativo brasileiro. 37. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 699).

Vê-se que a doutrina se assenta na equação "evento danoso, dano e
autoria", em vez de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante de elementos
tradicionais como a culpa e o dolo.

Nesse sentido já se posicionou o excelso Supremo Tribunal Federal,
como se vê pelo seguinte julgado:

"A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos
constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento
doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os
agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção
teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo
Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido,
independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de
demonstração de falta do serviço público" (STF, RE n. 109615/RJ, Primeira Turma,
Rel. Ministro Celso de Melo, DJU 02/08/1996).

O Código Civil de 2002 trouxe um Capítulo com normas acerca do
contrato de transporte de pessoas e coisas (arts. 730 a 756), dizendo o art. 734, que
"o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade", sendo "lícito ao transportador exigir a declaração do valor da
bagagem a fim de fixar o limite da indenização" (parágrafo único).

E, como já esclarecido, a relação jurídica entre a concessionária do
serviço de transporte aéreo e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor (art. 22 e seu parágrafo), que determina a responsabilidade do prestador
de serviços independentemente da existência de culpa, isto é, considera objetiva a
responsabilidade dele, bastando estarem configurados o ato ilícito, o dano e o nexo
causal entre este e aquele, para que nasça a obrigação de indenizar.

O art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços
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adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos." Consoante o
parágrafo único, "nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações
referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar
os danos causados, na forma prevista neste Código".

Não se pode olvidar também que o § 1º, do art. 14, do CDC alerta que "o
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I -
o modo de seu fornecimento; [...]"

Portanto, a apelante somente se eximiria do dever de indenizar se
demonstrasse alguma excludente, como culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro
ou caso fortuito ou força maior, circunstâncias que não ocorreram na espécie.

A respeito da matéria, tem decidido este Tribunal:
"- De acordo com a jurisprudência desta Câmara, "Nos litígios que

envolvem perda de bagagem e/ou objetos de seu interior, a responsabilidade civil é
objetiva, elidida apenas se demonstrada alguma excludente de responsabilidade
contida no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Não verificadas
essas excludentes, principalmente com a exigência ao passageiro de declaração de
bagagens e seus valores [...] a medida que se impõe é a condenação da empresa
aérea ao pagamento de danos materiais oriundos do extravio dos objetos alegados na
inicial." (AC 2008.064802-4, rel. Des. JAIRO FERNANDES GONÇALVES, j. em
28.06.2012.). Na hipótese, adicione-se que os bens (e seu valor) são compatíveis
com a viagem e sua duração, notadamente à mingua de impugnação específica
bastante." (TJSC, Apelação Cível n. 057834-6, de Blumenau, Rel. Des. Henry Petry
Júnior, em 16.08.2012).

3. No que diz respeito aos danos materiais, o argumento expendido no
recurso, no sentido de que "não há nos autos nada que comprove a existência do
dano alegado", não prospera.

Isso porque, sendo inequívoco o extravio das malas dos apelados, a
Companhia aérea/apelante limitou-se a sustentar a ausência de declaração dos bens
nelas contidos.

Todavia, como bem anotou o digno sentenciante, "resultou provado
pelos cupons fiscais de fls. 22/25, os quais provam terem os autores comprado, por
ocasião da viagem, diversos artigos de perfumaria, vestimenta, etc." (fl. 136). São
produtos de aquisição compatível com viagem internacional e estão descritos nos
documentos fiscais juntados, emitidos nos países visitados, especialmente a Itália.

O fato de estarem grafados em língua diversa do português não impede
a compreensão do respectivo conteúdo, que é o da aquisição dos produtos que foram
subtraídos das malas dos autores. O disposto nos arts. 156 e 157 do Código de
Processo Civil não impede, portanto, a utilização desses documentos como prova da
aquisição dos produtos extraviados.

Os documentos foram juntados a tempo e modo (arts. 283 e 396 do
Código de Processo Civil).

Logo, o recurso não prospera neste tema.
4. A apelante sustentou, também a inexistência de dano moral
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indenizável.
Não tem razão.
O dano moral não tem caráter de reposição, porque a moral não pode

ser ressarcida, mas tem exclusivamente o objetivo de tentar compensar a dor sofrida
pelo lesado em razão de atitudes equivocadas, errôneas ou dolosas de terceiros, para
que estes venham a tomar as cautelas necessárias a fim de evitar que novos fatos,
como o dos presentes autos, venham a acontecer.

Sabe-se que valor nenhum é capaz de ressarcir ou mesmo compensar
os transtornos ocorridos. No entanto, como não existem outros critérios para
compensar a dor sofrida, atualmente se vem decidindo no sentido de que a
indenização pecuniária é a melhor solução para se tentar amenizar as amarguras
sofridas pela ofensa ou pelo abalo moral.

CARLOS ROBERTO GONÇALVES, citando SÉRGIO CAVALIERI,
ensina que "só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Nesse sentido são os precedentes do Supremo Tribunal Federal,
reproduzidos pelo Superior Tribunal de Justiça: "Não indenizar o dano moral é deixar
sem sanção um direito, ou uma série de direitos. A indenização, por menor e mais
insuficiente que seja, é a única sanção para os casos em que se perdem ou se têm
lesados a honra a liberdade, a amizade, a afeição, e outros bens morais mais valiosos
de que os econômicos" (STF - RE n. 97.097, Min. Oscar Correa; STJ 108/287-295).

O Código Civil de 1916 não continha dispositivo expresso a autorizar a
indenização do dano moral. Até o advento da atual Constituição se entendia que o
dano moral só seria indenizável se produzisse reflexos patrimoniais ao lesado. O art.
159, de tal Estatuto, no entanto, determinava que quem por ação ou omissão,
imprudência, negligência ou imperícia viesse a causar dano (de qualquer espécie) a
outrem, ficava obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal de 1988, nos incisos V e X do art. 5º, consagrou
a indenizabilidade do dano moral puro: "V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem".

"X - 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".

Fiel a essa orientação constitucional, o atual Código Civil (Lei n. 10.406,
de 10/01/2002), em vigor desde 12/01/2003, corrigiu a omissão do anterior, ao prever
expressamente a obrigação de indenizar qualquer espécie de dano causado a
alguém, ainda que somente moral:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
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imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito".

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (ars. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo".

No caso em debate, é evidente a ocorrência de danos danos morais, por
todos os constrangimentos que a parte apelada experimentou, notadamente pelo
extravio das suas bagagens, inicialmente, e depois pela constatação da subtração de
seus bens, como bem anotado na sentença:

"Com efeito, é presumido o desapontamento pelo qual a Autora passou
em virtude do extravio de suas bagagens.

"Além dos próprios incômodos e e transtornos decorrentes de tal
situação, como as exaustivas e malogradas tentativas de recuperar as bagagens junto
à Ré, iniludíveis as angústias e frustações suportadas pela Requerente em razão da
perda de pertences pessoais e de bens adquiridos na viagem. O extravio de
bagagens Â– fato este incontroverso, repise-se Â– é bastante para evidenciar o abalo
moral suportado, porquanto transformou uma viagem lúdica e aprazível em uma
situação de desconforto, de tormento e de angústia". (fl. 110).

Trata-se de responsabilidade civil objetiva, porém, mesmo que fosse
subjetiva a responsabilidade da demandada, no caso concreto, é evidente a sua
negligência, a sua omissão na prestação dos serviços contratados com o autor, que
implica na prática de ato ilícito o qual importa na obrigação de reparar os danos dele
decorrente, nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil de 2002.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta:
"TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE

BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E MORAL FIXADOS EM
PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO Â– REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1º GRAU
RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

"I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado 'de que
tratando-se de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente
como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código
de Defesa do Consumidor' (REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004).

"II - De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda Seção, na linha
de que 'a ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando
hipótese de caso fortuito ou de força maior', de modo que 'cabe indenização a título
de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores' (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, DJ de 09/10/2006).

"III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
também em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a
indenização por dano material em R$ 194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano
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moral na quantia de R$ 5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso
especial". (STJ, REsp n. 612817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, julgada em
20.09.2007).

Este Tribunal não destoa:
"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL -

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM -
PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU -
INCONFORMISMO - RECURSO PRINCIPAL DA EMPRESA RÉ - 1) ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM - INOCORRÊNCIA - CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTOR
E REQUERIDA - 2) INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - APLICAÇÃO DA
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL E DA LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA -
AFASTAMENTO - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC - EXTRAVIO DE BAGAGEM
- PREJUÍZO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS - 3) REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO - INACOLHIMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO ADESIVO DO AUTOR
- 4) MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - IMPROVIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

"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.

"Às relações ocorridas durante a vigência do CDC aplica-se a legislação
consumerista, que prevalece sobre a Convenção de Varsóvia/Montreal e sobre a
legislação aeronáutica.

"O extravio de bagagem de passageiro por transportadora aérea
acarreta danos de natureza moral, decorrentes de retornar de país estrangeiro, após
viagem de negócios, sem os seus pertences pessoais.

"Deve ser mantido o quantum reparatório quando observados os
critérios de razoabilidade/proporcionalidade, fixando-se valor que não seja fonte de
lucro à vítima e que não gere revolta ao patrimônio moral do ofendido". (TJSC, AC n.
2012.038902-0, de Rio Negrinho, Rel. Des. Monteiro Rocha, julgada em 09.08.2012).

"CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.
VÔO ATRASADO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO DA MALA DOIS DIAS
APÓS A CHEGADA DA AUTORA AO BRASIL EM VISITA A FAMILIARES E AMIGOS
PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS DEFICIENTES. DEVER DE
INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

"O extravio de bagagens basta para o sucesso da pretensão
indenizatória por danos morais, à vista da responsabilidade objetiva dos prestadores
de serviços aéreos, na forma prevista na legislação consumerista.

"O juiz fixará o valor da indenização por danos morais de modo a
representar, a um só tempo, alívio para o lesado, orientação pedagógica e séria
reprimenda dirigida ao ofensor, para que este, neste caso, proteja melhor os
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pertences das pessoas usuárias de seus serviços aéreos". (TJSC, AC n.
2012.048027-4, de Criciúma, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, julgada em
02.08.2012).

"O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao consumidor,
gerando angústia, desconforto e sofrimento moral merecedores de compensação
pecuniária". (TJSC, AC 2003.017515-6, Relª. Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA
RITTA, j. em 07.11.2006; idem Apelação Cível n. 2010.057834-6, Rel. Des. Henry
Petry Júnior, em 16.08.2012).

Portanto, é indubitável o dever de indenizar também o dano moral.
5. A apelante se insurgiu quanto ao valor da indenização do dano moral

a que foi condenada, pretendendo a redução do montante.
O pedido não merece acolhimento.
Não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização dos

danos morais. O art. 944, do Código Civil de 2002, no entanto, diz que "a indenização
mede-se pela extensão do dano", podendo o juiz arbitrar, equitativamente, a
indenização que contiver "excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o
dano" (parágrafo único). Mas como não tem base financeira ou econômica própria e
objetiva, o "quantum" da reparação dos danos morais é aleatório. Cabe ao Magistrado
arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional, contudo, o
"quantum" indenizatório não pode propiciar o enriquecimento ilícito da parte lesada, o
que é vedado pelos arts. 884 a 886, do Código Civil de 2002. No arbitramento do
valor da indenização de dano moral o Juiz levará em conta analogias, costumes e
princípios gerais do direito (art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-lei
n. 4.657, de 04.09.1942) e atenderá aos fins sociais a que se dirige a lei, assim como
às exigências do bem comum (art. 5º, da LICC).

Acerca do valor da indenização, CARLOS ALBERTO BITTAR explica
que:

"[...] diante da esquematização atual da teoria em debate, são conferidos
amplos poderes ao juiz para definição da forma e da extensão da reparação cabível,
em consonância, aliás, com a própria natureza das funções que exerce no processo
civil (CPC, arts. 125 e 126). Com efeito, como julgador e dirigente do processo, pode
o magistrado ter conhecimento direto das parte, dos fatos e das respectivas
circunstâncias, habilitando-as, assim, à luz do direito aplicável, a definir de modo mais
adequado, a reparação devida no caso concreto" ("in" Reparação civil por danos
morais. RT, 1993, p. 205-6).

Adiante destaca que:
"[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto,
em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de
modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia
economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do
lesante" (Op. cit. p. 220).
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Pertinentes também são as lições de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR:

"O arbitramento da indenização do dano moral é ato exclusivo e
indelegável do Juiz.

"Por se tratar de arbitramento fundado exclusivamente no bom senso e
na eqüidade, ninguém além do próprio juiz está credenciado a realizar a operação do
quantum com que se reparará a dor moral". (Dano Moral, 2. ed. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 1999, p. 41).

A jurisprudência deste Tribunal acompanha:
"INDENIZAÇÃO FIXAÇÃO DO QUANTUM. APRECIAÇÃO DAS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARBITRAMENTO EM VALOR QUE
EXPRESSA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO PRINCIPAL.

"Incumbe ao juiz o arbitramento do valor da indenização, observando as
peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a
situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que
seja inexpressivo ao ponto de não atender aos fins a que se propõe" (TJSC, AC n.
00.013683-2, de Lages, Rel. Des. Sérgio Paladino, j. em 05.12.2000).

"- A compensação por danos morais deve considerar, além da extensão
do dano e o grau de culpa e capacidade econômico-financeira do ofensor, os fins
pedagógico, inibitório e reparador da verba, a fim de que reste proporcional.
Observadas essas balizas, a manutenção do arbitrado em primeiro grau de jurisdição
é medida imperativa." (TJSC, Apelação Cível n. 2010.057834-6, de Blumenau, Rel.
Des. Henry Petry Júnior, em 16.08.2012).

E esses critérios, examinados e sopesados, servem como base para
orientar o valor adequado para o arbitramento da indenização por dano moral.

Sopesando-se as particularidades que envolvem o caso em apreço,
porque, além do extravio inicial da bagagem, os autores sofreram novo revés quando
a recuperaram, ao constatarem que vários objetos novos, adquiridos, em viagem,
haviam sumido, denota-se que o "quantum" fixado em primeiro grau é razoável e
proporcional `z ofensa praticada, tendo o MM. Juiz dosimetrado adequadamente,
motivo pelo qual não é razoável a redução pretendida pela Companhia Aérea.

Mantém-se, dessarte, neste tema, a sentença.
6. Cabe esclarecer que as verbas indenizatórias deverão ser acrescidas

da correção monetária e dos juros de mora na forma determinada pelo MM. Juiz,
encargos esses que não foram impugnados pelas partes. "Tantum devolutum
quantum apellattum" (art. 515, "caput", do Código de Processo Civil).

7. Como se apanha de toda a fundamentação deste acórdão, as
decisões tomadas nos autos não maltratam, de forma alguma, qualquer norma
constitucional ou infraconstitucional, como, por exemplo, o art. 5º da Lei de Introdução
ao Código Civil, os arts. 5º, inc. II, XXXVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal,
186, 187, 188, 422, 884, 885, 886, 927, 944, 945 e 946 do Código Civil, 6º, 14, 282,
inc. VI, 300, 333, inc. I e II, 335, 348, 475-J, 20, § 3º, 513 e 541 do Código de
Processo Civil, 2º, 3º, § 2º, 6º, inc. VIII, 14, 17 do Código de Defesa do Consumidor.
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Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
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