
Apelação Cível n. 2014.003812-9, de São João Batista
Relator: Des. Subst. Francisco Oliveira Neto

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

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO
DA TEORIA OBJETIVA. PERDA DA BAGAGEM EM VIAGEM DE
FÉRIAS COM A FAMÍLIA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O
FATO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. DEVER DE
INDENIZAR MANTIDO.

Em se tratando de ação que se almeja indenização por
prejuízo envolvendo concessionária de serviço público, deve ser
observada a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no
art. 37, § 6º, da CF, o qual dispõe que: "As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

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

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

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS
DANOS MORAIS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS.
TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO
EX OFFICIO.

1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a
alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio
in pejus". (STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei
Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11).

2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir
juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento
danoso, na forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do
arbitramento Â– marco inicial da correção monetária, nos termos
da Súmula n. 362 do STJ Â–, quando então deverá incidir a Taxa
Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da



moeda.
DANOS MATERIAIS. VALOR CONDENATÓRIO BASEADO

EM NOTAS FISCAIS ARROLADAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA
DE PROVAS CAPAZES DE DERRUIR A ALEGAÇÃO DO
CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA
ORIGEM.

Emergindo certo o dever de indenizar, deve o magistrado
levar em conta a prova documental acostada aos autos a fim de
fixar o valor dos respectivos danos materiais.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE
REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO E
READEQUAR OS ENCARGOS MORATÓRIOS

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.003812-9, da comarca de São João Batista (1ª Vara), em que é apelante
Oceanair Linhas Aéreas Ltda, e apelado Valdir Carlos da Silva Gomes:

A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reduzir o valor indenizatório
para R$ 10.000,00, determinando-se, de ofício, que sobre o valor da condenação
incida juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do fato danoso até a data do
presente arbitramento, quando então deverá incidir a Taxa Selic. Custas de lei.

O julgamento, realizado no dia 29 de abril de 2014, foi presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, com voto, e dele
participou o Excelentíssimo Desembargador João Henrique Blasi.

Florianópolis, 30 de abril de 2014.

Francisco Oliveira Neto
RELATOR
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RELATÓRIO

Valdir Carlos da Silva Gomes ajuizou "ação de reparação por danos
materiais c/c danos morais" contra Oceanair Linhas Aéreas S/A, sustentando que,
com o objetivo de aproveitar as férias com sua família na cidade em que nasceu,
adquiriu, em 18.12.12, passagens de ida do trecho Florianópolis-Recife, com escala
em Brasília e Salvador e, na mesma data, marcou a volta para 18.1.13. Aduziu que,
ao chegar no destino final, percebeu que sua bagagem havia sido extraviada,
dirigindo-se, em seguida, ao balcão de atendimento da empresa para realizar a
reclamação.

Asseverou que efetuou diversas ligações para a empresa demandada
ao longo da sua estadia, porém foi informado que as suas malas não foram
encontradas.

Dessa feita, requereu a condenação da ré ao pagamento dos danos
materiais no valor de R$ 1.724,89, além dos danos morais, custas processuais e
honorários advocatícios (fls. 2/29).

À fl. 30, foi deferido o benefício da justiça gratuita.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 34/48), sustentando que, em

relação ao pedido de danos materiais, não há prova dos bens que transportava e o
valor descriminado de cada um deles. Acrescentou que o demandante deveria ter
declarado o valor que estava transportando, mediante o pagamento de taxa, para ter
direito ao ressarcimento integral da bagagem. Aduziu que a suposta bagagem
extraviada pesava 19kg, de acordo com o Relatório de Irregularidade de Bagagem e,
portanto, deve ser ressarcida a quantia de R$ 508,68, apurada por meio de cálculo
específico. Sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como a
inexistência de danos morais no caso em questão. Buscou, assim, a improcedência
dos pedidos iniciais).

Houve réplica (fls. 75/84).
Conclusos os autos, a MMª. Juíza de Direito julgou procedentes os

pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 780,01 a título de danos
materiais, e de R$ 15.000,00 pelos danos morais, a serem corrigidos monetariamente
desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso.
Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 88/93).

Irresignada, a ré interpôs apelação (fls. 98/112), reiterando as teses de
impossibilidade de identificação do conteúdo transportado pelos passageiros, bem
como de ausência de danos morais. Pleiteou, ao final, a redução do valor
indenizatório caso não sejam acolhidas as demais teses de defesa.

Com as contrarrazões (fls. 120/123), os autos ascenderam a este
Tribunal.

VOTO

1. O apelo, antecipe-se, deve ser parcialmente provido.
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2. Em se tratando de ação que se almeja indenização por prejuízo
envolvendo concessionária de serviço público, deve ser observada a teoria da
responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da CF, o qual dispõe que:

"Art. 37. [...]
[...]
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa".

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

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas
as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de
indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da
prova de culpa no cometimento da lesão" (Direito Administrativo Brasileiro, 27. ed.
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622).

Haverá sempre, por consequência, o dever de indenizar quando
constatada uma conduta que gere um dano, independentemente de se perquirir
acerca da culpa do agente, da qual a concessionária só se isentará na comprovação
da existência de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força
maior.

Pois bem, no caso dos autos, o extravio da bagagem e o dano
experimentado pelo autor são fatos incontroversos, porque confirmados pela própria
empresa aérea, que admite que "envidou todos os esforços para encontrar a
bagagem em tela no prazo correto [...] todavia, lamenta profundamente o fato
ocorrido" (fl. 101).

Por outro lado, a demandada cingiu-se apenas a alegar a inexistência de
danos morais, sem apresentar qualquer documento capaz de derruir a tese
apresentada pelo autor.

É certo que a perda da bagagem, por si só, gerou graves incômodos e
constrangimentos ao autor, que transcendem um mero dissabor cotidiano, mormente
quando observado que ele e sua família não puderam desfrutar tranquilamente a
viagem de férias em razão da conduta da demandada.

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

"CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANOS MATERIAIS - LIMITAÇÃO DO QUANTUM -
IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - DIFICULDADE PROBATÓRIA - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - VERBA DE
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NATUREZA COMPENSATÓRIA
1 'O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das

companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em
vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas
posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código
Consumerista' (AgRg no Ag 1380215/SP, Min. Raul Araújo).

2 'É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro que teve sua bagagem
extraviada por falha operacional de empresa aérea, sendo inegáveis o
aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que essa circunstância gera no espírito do
passageiro, situação que certamente escapa da condição de mero dissabor
cotidiano' (AC n. 2008.065854-4, Des. Eládio Torret Rocha).

3 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios
objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de maneira que sejam
atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta
guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido". (TJSC, AC n.
2013.079001-3, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 17.12.13).

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

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

Sobre o assunto, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade
da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (Programa de
Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).

Consideradas, então, as variáveis em tela, vislumbra-se que a quantia
de R$ 10.000,00, é adequada ao caso em questão, porquanto está em patamar
semelhante aos arbitramentos feitos por esta Câmara de Direito Público em iterativos
julgados de casos correlacionados (ex vi AC n. 2012.068936-0, rel. Des. Sérgio
Roberto Baasch Luz, j. 18.3.14), e que se mostra apta a compor o gravame sofrido
pelo autor, revestindo-se plenamente do sentido compensatório e punitivo que se
exige na espécie.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS
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DA PROVA PROMOVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA
AÉREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS TIPIFICADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. "O extravio de bagagem causa vários inconvenientes ao consumidor,
gerando angústia, desconforto e sofrimento moral merecedores de compensação
pecuniária" (TJSC, Apelação Cível n. 2003.017515-6, de Caçador, relª. Desª. Maria
do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 7.11.06).

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

2.2 Quanto aos encargos moratórios, a sentença merece ser adequada
de ofício, por tratarem-se de matérias de ordem pública.

Dessa forma, no tocante aos índices aplicáveis, sobre o valor da
condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês (art. 406
do CC) desde a data do fato danoso até a data do arbitramento, quando deverá incidir
a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a correção monetária.

3. Quanto aos danos materiais, observa-se que o demandante arrolou
os pertences que levava no interior da bagagem extraviada (fls. 18/19), os quais,
somados, atingem o valor de R$ 750,01, enquanto na sentença recorrida foi fixado em
R$ 780,01. Ocorre que a parte ré não trouxe qualquer irresignação a respeito do
valor, motivo pelo qual deve ser mantido incólume o importe arbitrado na origem.

Ademais, ressalta-se que a companhia aérea, em nenhum momento,
comprovou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito demonstrado, para o
fim de afastar a condenação por danos materiais, nos termos do art. 333, II, do CPC.

Neste sentido:

"Face à inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do
Consumidor), cumpria à requerida provar a inexistência do prejuízo material ou que
os produtos indicados pelos demandantes não preenchiam as malas extraviadas"
(TJSC, AC n. 2000.023263-7, rel. Des. Orli Rodrigues, j. 10.9.02).

Aliás, no caso dos autos, a empresa ré não comprovou a entrega do
formulário para declaração dos bens à passageira antes do embarque, ônus que lhe
incumbia, razão pela qual deve prevalecer a prova documental apresentada pela
autora.

Diante disso, a sentença objurgada não merece qualquer reparo.

4. Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe
parcial provimento, para reduzir o valor indenizatório para R$ 10.000,00,
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determinando-se, de ofício, que sobre o valor da condenação incida juros de 1% ao
mês (art. 406 do CC) desde a data do fato danoso até a data do presente
arbitramento, quando então deverá incidir a Taxa Selic.
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