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RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INCIDÊNCIA DO CDC. ALEGADA
PERDA DO DIREITO AO RESSARCIMENTO NO PATAMAR
PLEITEADO DIANTE DA FALTA DE ENTREGA DA LISTA
DESCRITIVA DOS BENS. DESCONHECIMENTO DO
PASSAGEIRO ACERCA DESSA EXIGÊNCIA. RÉ QUE NÃO
DEMONSTRA A ENTREGA DE FORMULÁRIO ANTES DO
EMBARQUE. PROVA QUE NÃO PODERIA SER EXIGIDA DO
CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL
CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. "'Comprovado o dano e a causalidade entre este e a
conduta da prestadora do serviço, devidamente configurado o
dever de indenizar, vez que estamos no âmbito da
responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Verificando-se que a companhia aérea não
demonstrou a entrega de formulário para declaração de bens,
tampouco provou a inexistência do prejuízo material ou que os
bens indicados pelo consumidor não preenchiam a malas
extraviadas, ônus que lhe competia, subsiste o seu dever de
indenizar, devendo a fixação do quantum balizar-se pelo valor
declarado na inicial, presumindo-se a sua boa-fé do usuário. [...]'
(AC n. 2009.028618-8, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, j.
31-5-2011). (AC n. 2013.059547-5, de Guaramirim, rel. Des.
Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j.
25-3-2014).

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' (Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel.
Des. Eládio Torret Rocha, j. em 21/05/2010)'" (AC n.
2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson Silva , j.
25-9-2012) (AC n. 2012.055320-9, de Joaçaba, rel. Jorge Luiz de
Borba) (AC n. 2012.068936-0, de São José, rel. Des. Sérgio
Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j.
18-3-2014).



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2007.017787-6, da comarca da Capital (6ª Vara Cível), em que é apelante TAM
Linhas Aéreas S/A e apelado Marcelo Carvalho Chain:

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade, desprover
o recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Newton Trisotto (Presidente) e Carlos Adilson Silva.

Florianópolis, 24 de junho de 2014.

Paulo Henrique Moritz Martins da Silva
RELATOR
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RELATÓRIO

Marcelo Carvalho Chain propôs "ação de indenização por perdas e
danos" em face de Tam Linhas Aéreas S/A.

Alegou que, com o objetivo de ministrar curso de odontologia para cerca
de 400 profissionais, deslocou-se de Florianópolis ao Rio de Janeiro num vôo da ré.

Insistiu para que pudesse levar como bagagem de mão uma mala de
cerca de 10 quilos com seus trajes formais, artigos de higiene pessoal e
equipamentos profissionais que utilizaria nas aulas, mas foi obrigado a despacha-la.

No entanto, referidos pertences foram extraviados, de modo que
lecionou sem a vestimenta adequada e sem os aparelhos referenciados.

Postulou a condenação ao pagamento de indenização por danos moral
e materiais.

Em contestação, a ré sustentou que: a) deve ser aplicado ao caso o
Código Brasileiro de Aeronáutica; b) o autor não declarou o conteúdo da bagagem, o
que inviabiliza a aferição do efetivo prejuízo; c) propôs o valor de R$ 252,73 a título de
indenização, que não foi aceito pelo demandante e d) o fato revela mero dissabor da
vida cotidiana (f. 37/53).

Foi proferida sentença cuja conclusão é a seguinte:

Isto posto e, diante de toda a argumentação aduzida, JULGO PROCEDENTE a
presente ação para CONDENAR a Requerida a ressarcir ao Autor pelos DANOS
MATERIAIS no montante dos bens que estavam na mala extraviada, ou seja, R$
2.924,00 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais), corrigido monetariamente a
partir da data da propositura da demanda e acrescido de juros de mora de 12% ao
ano a partir da citação, tratando-se de responsabilidade civil contratual, bem assim
em DANOS MORAIS no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que faço com
fundamento no artigo 5º, X, da Constituição Federal e artigo 186 do Código Civil,
acrescido de juros moratórios legais também contados da citação, montantes estes
atualizáveis monetariamente(=INPC) a partir da data deste Decisum (STJ EDcl no
REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, j. em 13.09.2005) pois "a retroação à
data do ajuizamento da demanda implicaria corrigir o que já está atualizado" (STJ,
Min. Ari Pargendler). CONDENO, por derradeiro, a Requerida no pagamento dos
honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o montante
da condenação. Custas, pela Requerida.(f. 106/109).

A ré, em apelação repete as teses da contestação e na hipótese de
manutenção da sentença, requer a minoração do quantum do dano moral (f. 114/128).

Com as contrarrazões (f. 138/143), os autos ascenderam. Em
julgamento de conflito negativo (f. 168/173), esta Câmara foi declarada competente
para julgar o recurso (f. 195/195).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente o interesse
ministerial (f. 178/180).

VOTO
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1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
A jurisprudência é uníssona no sentido de que "o transportador aéreo,

seja em viagem nacional ou internacional, responde (indenização integral) pelo
extravio de bagagens e cargas, ainda que ausente acidente aéreo, mediante
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde que o evento tenha ocorrido na
sua vigência, conforme sucede na espécie" (AgRg no AREsp 407809/SP, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11-3-2014), uma vez que a relação entre
passageiro e companhia aérea é nitidamente consumerista, devendo ser aplicada a
norma mais benéfica ao consumidor.

Confira-se, a título meramente exemplificativo: 1) AC n. 2013.059547-5,
de Guaramirim, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j.
25-3-2014; 2) AC n. 2014.013270-2, de Itajaí, rel. Des. Cesar Abreu, Terceira Câmara
de Direito Público, j. 1-4-2014; 3) AC n. 2012.083040-0, de Chapecó, rel. Des. Jaime
Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 21-3-2013; e 4) AC n. 2012.072762-2, de
Porto Belo, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Terceira Câmara de Direito Público, j.
11-12-2012.

2. Responsabilidade civil
A concessionária (companhia aérea) gere o serviço público por sua

conta e risco. A responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros e ligados à
prestação dos serviços governa-se pelos mesmos critérios e princípios norteadores
da responsabilidade do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. rev. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 744).

Corroborando, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao
fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva.

Assim, não há falar em elemento subjetivo (dolo ou culpa). Basta a
comprovação do ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

A recorrente assevera que só teria dever de indenizar se o passageiro
tivesse preenchido a declaração de conteúdo e valor de bagagem.

No entanto, não alega a ciência do demandante sobre tal obrigação e/ou
a entrega do formulário antes do embarque.

Disciplina o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de
seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar
a compreensão de seu sentido e alcance.

Colhe-se da doutrina:

O art. 46, do CDC surpreende pelo alcance de sua disposição. Assim, se o
fornecedor descumprir este seu novo dever de "dar oportunidade" ao consumidor "de
tomar conhecimento" do conteúdo do contrato, sua sanção será ver desconsiderada
a manifestação de vontade do consumidor, a aceitação, mesmo que o contrato já
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esteja assinado e o consenso formalizado. Em outras palavras, o contrato não tem
seu efeito mínimo, seu efeito principal e nuclear que é obrigar, vincular as partes. Se
não vincula, não há contrato, o contrato de consumo, como não existe, é mais do que
ineficaz, é como que inexistente, por força do art. 46, enquanto a oferta, por força do
art. 30, continua a obrigar o fornecedor. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN,
Antônio Herman v.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 566).

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA
AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE
TRANSPORTE AÉREO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO
PARA DISCRIMINAÇÃO DOS OBJETOS CONTIDOS NA SUA BAGAGEM.
SUFICIÊNCIA, NO CONTEXTO, DA RELAÇÃO DE BENS APRESENTADA PELA
PARTE AUTORA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. "Comprovado o dano e a
causalidade entre este e a conduta da prestadora do serviço, devidamente
configurado o dever de indenizar, vez que estamos no âmbito da responsabilidade
objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Verificando-se que a companhia aérea não demonstrou a
entrega de formulário para declaração de bens, tampouco provou a inexistência do
prejuízo material ou que os bens indicados pelo consumidor não preenchiam a malas
extraviadas, ônus que lhe competia, subsiste o seu dever de indenizar, devendo a
fixação do quantum balizar-se pelo valor declarado na inicial, presumindo-se a sua
boa-fé do usuário. [...]" (AC n. 2009.028618-8, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, j.
31-5-2011). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NO DECISUM. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AC n. 2013.059547-5, de Guaramirim,
rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-3-2014).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. RELAÇÃO DE
CONSUMO EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS NA BAGAGEM. RÉ QUE NÃO
COMPROVA A ENTREGA DE FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO PARA
DESCRIÇÃO DOS OBJETOS CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE.
PROVA QUE NÃO PODERIA SER EXIGIDA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. PLEITO VISANDO A SUA MINORAÇÃO AFASTADO. CORREÇÃO.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ RECURSO DESPROVIDO.
(AC n. 2008.051072-5, de Criciúma, rel. Des. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de
Direito Público, j. 15-3-2011).
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Assim, é evidente o dever de indenizar.

2.1 Danos materiais
O autor apresentou uma lista detalhada de seus pertences, com os

respectivos valores (f. 4).
Os bens contidos na mala (roupas sociais, artigos de higiene pessoal e

espátulas odontológicas), eram compatíveis com o objetivo da viagem e sua duração
Os valores a eles atribuídos não são desarrazoados.

Portanto, pela verossimilhança das alegações do consumidor, merece
confirmação o valor por ele declarado para os danos materiais, mesmo porque não
houve impugnação específica da companhia aérea a esse título.

2.2 Dano moral
Também não houve impugnação quanto ao motivo da viagem do

demandante: ministrar curso técnico para profissionais de odontologia.
O extravio de bagagens, por si só, nos termos de reiterados precedentes

desta Corte, faz presumir o dano moral do passageiro, tendo em vista os evidentes
transtornos e aborrecimentos deste fato decorrentes.

A propósito:

'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' (Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret
Rocha, j. em 21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos
Adilson Silva , j. 25-9-2012) (AC n. 2012.055320-9, de Joaçaba, rel. Jorge Luiz de
Borba) (AC n. 2012.068936-0, de São José, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz,
Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-3-2014).

O caso do autor ainda é mais gravoso, pois foram perdidos pertences
necessários ao exercício profissional, de modo que é inconteste a existência de dano
anímico indenizável.

Em tema de dano moral, por sua própria natureza, não há regras rígidas
ou tabelas para a fixação do valor do ressarcimento, mas existem aspectos que
devem ser sopesados pelo Magistrado ao estipular a indenização, como, por
exemplo: as qualidades morais e econômicas do ofendido, as circunstâncias do
evento, a extensão da lesão, o suporte financeiro e a conduta do requerido, presente
e pretérita.

Tal reparação tem feição compensatória em relação à vítima e
penalizatória no tocante ao ofensor. Assim, não pode representar uma espécie de
loteria para quem vá recebê-la, mas também não deve parecer uma esmola. Quanto
ao condenado, não pode ser irrisória em termos repreensivos, mas por outro lado não
deve inviabilizar sua atividade econômica.
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Sobre o assunto, oportuno trazer à colação excerto doutrinário de Sergio
Cavalieri Filho:

Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa
proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins,
causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão
seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos
motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os
fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. 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, 6. ed., São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 116).

O quantum de R$ 7.000,00, arbitrado pelo togado de primeiro grau,
guarda consonância com os critérios acima expostos e com os valores arbitrados por
esta Câmara em casos análogos.

3. Conclusão
Voto pelo desprovimento do recurso.
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