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Ação de reparação de danos morais e materiais. Transporte
aéreo. Extravio de bagagem. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Responsabilidade objetiva. Indenização devida.
Insurgência quanto ao reconhecimento de danos morais e sua
quantificação. Manutenção da sentença. Fato que causou
significativo transtorno ao consumidor. Quantum indenizatório em
valor adequado ao dano. Convenção de Montreal promulgada
pelo decreto n. 5.910/06. Limite de 1.000 Direitos Especiais de
Saque por Passageiro (DES). Recursos desprovidos.

A indenização por danos morais é fixada por equidade pelo
magistrado, atendendo a dois objetivos: atenuação do dano
causado ao lesado e reprimenda ao lesante pelo ilícito cometido.
Importa observar o grau de culpabilidade e a condição econômica
da parte a quem se vai impor a sanção, bem como o dano
infligido à parte em favor de quem é imposta a indenização.

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, de Urussanga, rel. Des. Eládio
Torret Rocha).

Comprovado o prejuízo material, demonstrado através de
notas fiscais e documentos verossímeis, a indenização pelo dano
suportado é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.049768-8, da comarca de Itapiranga (Vara Única), em que é apte/apdo Diogo
Tadeu Rauber, e apdo/apte Ibéria Lineas Aéreas de España S/A:

A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por unanimidade, negar
provimento a ambos os recursos. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 3 de fevereiro de 2015, foi presidido pelo



Desembargador Vanderlei Romer, com voto, e dele participou o Desembargador
Cesar Abreu.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 2015.

Pedro Manoel Abreu
RELATOR
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis na ação indenizatória proposta por Diogo
Tadeu Rauber em face de Ibéria Lineas Aéreas de España S/A.

O Autor alegou, na inicial, que nas datas de 09 e 10 de dezembro de
2010 retornou de uma viagem de Bruxelas ao Brasil, com conexão na cidade de Madri
e desembarque no aeroporto de Guarulhos, na cidade de São Paulo/SP, onde
constatou o extravio de uma de suas malas.

Disse que imediatamente entrou em contato com os representantes da
ré, informando-lhes o ocorrido, e realizou Relatório de Irregularidade de Propriedade.

Arrolou objetos que possuía dentro da mala, avaliando-os, no total, em
R$ 14.043,00. Concluiu que, por diversas vezes e formas, contatou a ré para solução
da controvérsia, não sendo atendido.

Pugnou, assim, pela condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais não inferior a 40 salários-mínimos e danos materiais no montante
de R$ 14.043,00.

O decisum objurgado julgou procedente o pedido e condenou a empresa
de transportes aéreos ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por
danos morais e R$ 2.617,64 pelos danos materiais.

Apelou a autora, pugnando pela majoração do quantum indenizatório
fixado para os danos materiais.

A Ré também apresentou recurso, alegando a inexistência de dano
moral.

Alternativamente, pugnou pela diminuição da condenação em tais danos
morais.

Contrarrazoando, as partes pugnaram pela manutenção da sentença na
parte que lhes beneficiou.

Este é o relatório.
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VOTO

Nega-se provimento aos recursos.
A lide, nessa instância recursal, se resume a análise da ocorrência do

dano moral, e quanto a fixação do quantum para a reparação dos danos morais e
materiais.

1. A sentença não merece reparos.
Busca o autor a tutela jurisdicional a fim de ser indenizado a título de

danos morais e materiais pela empresa ré, em decorrência da perda de parte de sua
bagagem, na viagem aérea realizada em 09 e 10 de dezembro de 2010, de Bruxelas,
Bélgica, a Guarulhos - São Paulo, Brasil, com conexão em Madri, na Espanha.

A empresa ré arguiu a ausência de comprovação dos danos materiais e
a inexistência de danos morais, alegando que o autor quer apenas enriquecer
ilicitamente.

Vislumbra-se dos autos ser fato incontroverso que o autor teve sua
bagagem extraviada, durante a viagem de Bruxelas a Guarulhos, e,
consequentemente, não restam dúvidas acerca do dever da ré de indenizar o extravio
de bagagens de seus passageiros, mormente porque, incide no presente caso a
responsabilidade objetiva.

Nesta senda, reza o Código Civil em seu 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"

Aplica-se ao caso em comento a legislação consumerista, uma vez que
o autor, se enquadra na definição de consumidor, por ser destinatário final do serviço
prestado pela ré.

Da mesma forma, correta a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, em detrimento da Convenção de Varsóvia, consoante precedente já
analisado por este relator, em que se consignou:

"A defesa do consumidor, erigida à condição de direito fundamental, por força
da Constituição (art. 5º, XXXII), é também princípio inscrito na ordem econômica
(170, V), não podendo, por isso mesmo, ser relegada a um plano inferior ao da
Convenção de Varsóvia.

Nesse passo, não parece aceitável o entendimento de parcela da doutrina que
sustenta a preponderância de dita Convenção sobre a legislação interna. Apesar de
os tratados e convenções serem atos de grande relevância jurídica, havendo
interesse do país em preservá-los, por sua inegável importância na definição das
relações internacionais, todavia, suas normas não podem ser sobrepostas à Lex
Mater, submetendo-se ao controle de constitucionalidade, como, aliás, sustenta o
Ministro Francisco Rezek (ver Manual de Direito Internacional Público, p.104), para
poderem ingressar no ordenamento jurídico nacional.

Nesta senda também é a conclusão de Eduardo Arruda Alvim e Flávio Cheim
Jorge:

'Assim, o fato de a Convenção de Varsóvia não ter sido denunciada pelo
Governo brasileiro (tal como previso no art. 39 da Convenção) não quer significar
que os limites de indenização nela previsto prevaleçam ainda hoje, pois que
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virtualmente incompatíveis com o regime do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor que, como visto, deita raízes na própria Carta de 1988' (Op. cit. p. 135).

O princípio da especialidade, dentre os critérios de solução de antinomias é
ininvocável para justificar a prevalência da norma internacional. Sucede que o
Código de Defesa do Consumidor também é lei especial, pois regula universalmente
toda e qualquer relação de consumo. Ademais, foi editada com o escopo de defender
e proteger o consumidor, diga-se, em nada é beneficiado pela Convenção de
Varsóvia ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Não bastasse isso, o CDC é
posterior, e também por esse critério temporal prevaleceria sobre as demais normas
antinômicas, já que editado em 11/09/1990 e com vigência em 13/03/1991, enquanto
que a Convenção ingressou no ordenamento nacional em 24/11/1931).

Ao depois, é indescartável a prevalência do Código de Defesa do Consumidor
pelo critério hierárquico, já que editado nos termos do art. 5º, inc. XXXII da
Constituição Federal" (TJSC, Ap. Cív. 1998.008188-2, da Capital, j. 15/4/1999).

Quanto à responsabilidade civil da apelante, o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva, ao dispor que o fornecedor
de serviços responde pela reparação dos danos causados, independentemente da
existência de culpa.

No caso em apreço, a empresa ré não invocou quaisquer das causas de
exclusão de responsabilidade. Nesse caso, sendo objetiva a responsabilidade,
impõe-se a reparação integral, conforme o entendimento já exposto. Nesse sentido,
colhe-se da jurisprudência:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZAÇÃO.
POSTULAÇÕES ACOLHIDAS. RECLAMO DA DEMANDADA. CÓDIGO
BRASILEIRO DA AERONÁUTICA. APLICAÇÃO AFASTADA. DEVER
INDENIZATÓRIO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. INSURGÊNCIA DO
REQUERENTE. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. ELEVAÇÃO. RECURSO, PARA
TANTO, AGASALHADO.

1 A limitação do valor indenizatório dos danos imposta pelo Código Brasileiro
de Aeronáutica não prevalece sobre os enunciados do Código Protetivo do
Consumidor, por serem esses enunciados de ordem pública e de relevante interesse
social, conforme resulta do disposto nos arts. 5º, XXXII e 170, V, da Constituição da
República.

2 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.

3 O valor da reparação do dano moral, para ser justo, deve estar em sintonia
com o ilícito cometido, com a extensão dos danos suportados pelo lesado,
considerada, ainda, a capacidade financeira da lesante e do ofendido, a fim de que
atinja ele o caráter inibidor e pedagógico que se pretende atribuir a essa espécie
indenizatória. Não atendendo a fixação sentencial esses critérios, o 'quantum'
ressarcitório impõe-se majorado (TJSC, Ap. Cív. 2006.003286-1, de Itajaí, Rel: Des.
Trindade dos Santos, j. 26/8/2008).
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AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA SEU CONHECIMENTO
NAS RAZÕES DO RECURSO – EXEGESE DO ART. 523, § 1º, DO CPC – AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

Consoante dispõe o art. 523, § 1º, do CPC, não se conhecerá do agravo retido
na instância ad quem se a parte não requerer expressamente nas razões ou na
resposta da apelação a sua apreciação.

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – ARTS. 37, § 6º, DA CF/88, E 14 DO CDC – INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTES DO EXTRAVIO DE BAGAGEM –
DANOS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM DOS DANOS
MORAIS REDUZIDO – ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NOS
AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a UNESUL de Transportes Ltda. uma concessionária de serviço público,
responde objetivamente, a teor dos arts. 37, § 6º, da Constituição Federal, e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, pelos prejuízos a que der causa, bastando ao
consumidor lesado a comprovação do evento e do dano, bem como do nexo causal
entre este e a conduta da concessionária.

Hipótese em que se impõe o dever de indenizar à empresa de transporte
rodoviário de passageiros, que não conseguiu cumprir satisfatoriamente com sua
obrigação contratual, pois a bagagem do consumidor por ela transportada foi
extraviada, razão pela qual é justa a sua condenação ao pagamento dos prejuízos
materiais e morais (TJSC, Ap. Cív. 2007.027729-3, de Concórdia, rel. Des. Rui
Fortes, j. 21/9/2009).

In casu, o Autor sofreu danos morais, diante da não devolução das
bagagens, que eram essenciais, situação que lhes veio causar significativo abalo
emocional.

Diga-se, ademais, que é imperioso reconhecer o abuso cometido pela
empresa ré e o dano moral sofrido pelo consumidor.

Sabe-se que o dano moral é a lesão aos elementos individualizadores
da pessoa como ser social, pensante e reagente, tais como a honra, a reputação e o
prestígio, que se expressa por desequilíbrios no ânimo do lesado, causando-lhe
reações desagradáveis, como o desconforto emocional. Abrange quer a repercussão
negativa no meio social, quer a turbatio animi, isto é, a desestabilização psíquica ou
somática do ofendido. Carlos Alberto Bittar professa:

Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou
do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da
consideração social) (Reparação civil por danos morais. Revista dos Tribunais, 1994,
p. 41).

Assim, cumpre à companhia aérea compor os danos morais e materiais
a que deu azo, estes, independentemente da demonstração de prejuízo.

2. Quanto ao valor indenizatório, frisa-se que a indenização por danos
morais é fixada por eqüidade pelo magistrado, atendendo a dois objetivos: atenuação
do dano causado ao lesado e reprimenda ao lesante pelo ilícito cometido. Importa
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observar o grau de culpabilidade e a condição econômica da parte a quem se vai
impor a sanção, bem como o dano infligido à parte em favor de quem é imposta a
indenização. Neste sentido a doutrina de Carlos Alberto Bittar:

A responsabilização do agente é, nesse sentido, a resposta do Direito a ações
lesivas, assentando-se, desse modo, a rejeição à idéia de dano injurioso. Inibem-se
investidas outras da mesma natureza, ou estimulam-se a adoção de técnicas de
elisão de acidentes e a formulação de mecanismos de prevenção de ou de
reparação compatíveis, consoante a espécie de atividade compreendida no caso
concreto, se perigosa, ou não, sob os condicionantes jurídicos próprios.

Observa-se, pois, que, sob o prisma do lesante, reveste-se a possibilidade por
danos de caráter sancionatório, e não obstante diferentes posições detectadas na
doutrina, a convergência em torno desse fator tem sido a tônica, de sorte a alçá-lo a
condição de elemento nuclear em seu contexto. (Reparação civil por danos morais.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.67)

A estipulação da verba reparatória do dano moral tem sido problema de
árdua resolução, dada a dificuldade de estabelecer-se um pretium doloris. Em
verdade, o sofrimento humano é insuscetível de ser avaliado por terceiros. Os fatos
danosos repercutem no ânimo das pessoas em graus diferentes e, por óbvio, o
dinheiro pouco supre a dor causada. Na lição de Antônio Jeová Santos:

Apesar de imperfeita, essa maneira de indenizar o dano extrapatrimonial,
porque as conseqüências do dano (menoscabo espiritual, vergonha, humilhação,
perturbação anímica, perda de equilíbrio emocional), não desaparecerão por mais
dinheiro que a vítima receba, em nome de uma pureza conceitual, não é possível
emprestar ao vocábulo indenização uma acepção puramente econômica, em que
somente deve ser medida em casos de lesões patrimoniais (Dano Moral Indenizável.
4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 156).

Conforme a jurisprudência deste sodalício:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INÉPCIA DA
INICIAL – FALTA DE CAUSA DE PEDIR – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – NOTAS
FISCAIS SEM TRADUÇÃO JURAMENTADA – PRESCINDIBILIDADE – NULIDADE
DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
SOLIDARIEDADE ENTRE A COMPANHIA AÉREA E A AGÊNCIA DE VIAGENS –
PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL
– RESSARCIMENTO LIMITADO AO PREJUÍZO DESCRITO NA INICIAL – ABALO
MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO
INICIAL DE INCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO EX OFFICIO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGALMENTE
ESTABELECIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]
Por atingir porção mais íntima do indivíduo, o abalo moral prescinde de

comprovação do prejuízo, porquanto tido como dano in re ipsa.
Não há norma legal regulamentando qual o valor que seja suficiente para

compensar os danos decorrentes do abalo moral; nesses casos, por construção
jurisprudencial, impõe-se ao julgador o dever de pautar-se por parâmetros ligados as
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condições financeiras das partes envolvidas, as circunstâncias que geraram o dano e
o abalo experimentado, a fim de encontrar um valor que não acarrete enriquecimento
e nem provoque renitência delitiva.

[...] (TJSC, n. 2008.024456-5, da Capital, Rel: Des. Fernando Carioni, j.
15/12/2008).

Nessa circunstância, observando os critérios alhures delineados para o
arbitramento de danos morais, é razoável que a condenação da companhia aérea à
verba reparatória seja mantida em R$ 10.000,00, posto que o extravio das bagagens,
que persistiu sem resolução pela apelante, e sem realização de acordo amigável,
causou-lhes significativo transtorno. Ademais, destaca-se a condição financeira
ostentada pela empresa demandada, e que tal quantia, em momento algum,
representa fonte de riqueza para os postulantes.

3. Não merece provimento, ademais, o recurso do Autor que pretende a
majoração do quantum fixado para a reparação dos danos materiais.

O autor relatou que em sua bagagem possuía um aparelho de som
"surround", produtos de higiene e uso pessoal, frasqueira, roupas, calçados, copos,
charutos, lembranças de pontos turísticos, além da mala, objetos estes que, de forma
conjunta, correspondem ao montante de R$14.043,00.

Ocorre, no entanto, que o Autor trouxe como prova, somente, uma
listagem dos itens extraviados, que inclusive inclui 1.000€ (mil euros) em espécie,
dentre outros objetos.

Mesmo que sejam sopesados todos os ingredientes acusados, e mesmo
que não se olvide que há peças de vestuário cujo valor possa extrapolar, até mesmo,
na unidade, a quantia reclamada, tal refoge do comum.

Diga-se, ainda, que em nenhum momento o autor comprovou a
aquisição de qualquer dos pertences que alegou terem sido extraviados pela ré, o que
poderia ter feito mediante apresentação de extratos de cartão de crédito, notas fiscais,
manual de instruções (do aparelho de som), etc.

Por fim, da relação de fl. 16, observa-se que alguns objetos foram
superfaturados, a exemplo das camisetas, consideradas a 80€ (oitenta euros) em seu
valor individual, bem acima do normal.

Assim, para fixar o valor, não comprovado também pela parte ré, há que
se utilizar a Convenção de Montreal, não como limitadora mas como parâmetro, a fim
de repor o sumiço das roupas e demais pertences que estavam obviamente em sua
bagagem extraviada.

Soma-se o fato de que uma das duas bagagens foi devolvida, não
havendo notícia de que tenha sido violada e de que os bens que eram transportados
por essa tenham sido deteriorados de qualquer forma.

Nestes termos, conforme já destacou a sentença, na ausência de
elementos suficientes para se identificar qual o valor correspondente aos bens
extraviados, correta a aplicação Convenção para a unificação de certas regras
relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28/05/1999,
promulgada pelo decreto 5.910, de 27/09/2006, que diz, em seu artigo 22, inciso 2,
que:

No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de
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destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a
bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o
transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor
declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no
lugar de destino.

Ressalta-se que, no tocante ao transporte aéreo doméstico, prevalece o
definido no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19/12/86) que possui
valores específicos de indenização diferentes das convenções internacionais, e que é
definido em seu art. 215, como aquele em que os pontos de partida e de destino
estejam situados em território nacional, e, que, portanto, não se aplica ao caso.

Ora, o Autor, segundo o documento de fl. 34, possuía duas malas, as
quais totalizavam 40Kg, sendo que uma foi devolvida.

Conforme a Convenção de Montreal, há que se aplicar o limite de 1.000
Direitos Especiais por Passageiro, que, no dia 10 de dezembro de 2010,
correspondiam a R$ 2.617,64 (1.000 vezes R$ 2.617640 – valor retirado do site
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx-SelectDate=2010-1231&reportType=CVSDR).

Assim, correta a condenação a título de danos materiais em R$
2.617,64, nos termos da sentença de fls. 141/145, da lavra do Dr. Rodrigo Pereira
Antunes, cujos fundamentos são adotados como razão de decidir.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Este é o voto.
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