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

PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE
MONTREAL. INVIABILIDADE. NOTÁVEL RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS EM
RAZÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE UMA DAS RÉS.
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.

"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
AREsp 141.630/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, j. 18.12.12). (AC n. 2014.027913-4, da Capital, rel. Des.
Francisco Oliveira Neto, j. 17.06.2014).

'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)



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.076495-3, da comarca de Rio Negrinho (1ª Vara), em que é apelante American
Airlines Inc, e apelada Olívia Skrepecz Müeller e outro:

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

Participaram do julgamento, realizado no dia 25 de novembro de 2014,
os Exmos. Srs. Des. João Henrique Blasi, que o presidiu, e Des. Cid Goulart.

Florianópolis, 27 de novembro de 2014.

Sérgio Roberto Baasch Luz
RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por American Airlines INC.,
contra sentença que na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada
Olívia Skrepecz Mueller e Isabele Mueller em face de TAM Linhas Aéreas S/A e da
recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial,
condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
emergentes, no valor de R$ 25.508,32, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a
propositura da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e
danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autora, corrigidos monetariamente
pelo INPC desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% incidentes desde a
citação. Também em caráter solidário, determinou o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da
condenação.

Sustenta a recorrente, em síntese, ser inaplicável ao presente caso o
Código de Defesa do Consumidor, argumentando devem ser observadas às
disposições da Convenção de Montreal, "norma regulamentadora das questões
envolvendo transporte aéreo internacional".

Ademais, alega que não há nos autos prova do ocorrido com a bagagem
das autoras, porquanto a apelante não tem registro de nenhuma reclamação das
passageiras, ressaltando, ainda, que "como se pode verificar na própria narrativa da
petição inicial apresentada, é importante ressaltar que a Coapelada TAM foi a última
transportadora das Apeladas e suas malas, tanto é que as Apeladas efetuaram,
inclusive, uma reclamação junto à essa companhia aérea (...)" (fl. 210), bem
como, que, inclusive a empresa TAM ofereceu reembolso em sede administrativa, o
que foi rejeitado pelas autoras em razão do valor.

Adiante, aduz a recorrente que, em relação aos danos materiais, inexiste
qualquer comprovação de prejuízo efetivo, não bastando, para tanto, mera alegação
unilateral, bem como, que as autoras não preencheram a disponibilizada declaração
dos pertences na entrega da bagagem no "check-in".

Por fim, assevera que não restou demonstrado nos autos o efetivo abalo
moral supostamente experimentado pela requerentes, devendo, em caso de
mantença da condenação ao pagamento de indenização a este título, ser minorado o
quantum arbitrado pelo togado singular.

Contrarrazões às fls. 228/235.
É o relatório.

VOTO

Pretende a recorrente a reforma da sentença singular no concernente a
condenação ao pagamento de indenização a título de danos emergentes e morais,
em razão do extravio de bagagem das autoras.

Insta registrar, que é uníssona na jurisprudência, a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às hipóteses como a dos autos, devendo ser
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observado também, no presente caso, a qualidade de prestadora de serviço público
da empresa ré, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para
que configurado reste o dever de indenizar, existência do dano e do nexo causal.

A propósito:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL.

INVIABILIDADE. NOTÁVEL RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS
PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

"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 AREsp 141.630/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, j. 18.12.12). (AC n. 2014.027913-4, da Capital, rel. Des. Francisco
Oliveira Neto, j. 17.06.2014).

Nessa senda, é pacífico o entendimento neste Tribunal, de que os danos
advindos do extravio de bagagem por empresa prestadoras de serviços de aviação
civil, ultrapassam o mero dissabor, veja-se:

'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)

Verificada a responsabilidade da concessionária requerida, bem assim
os danos morais experimentados pelos consumidores, passa-se a análise da
quantificação da verba para este fim.

Por certo que as autoras experimentaram transtornos e dissabores
conforme exposto, de modo que sofreram abalo moral passível de indenização, de
maneira que o arbitramento deve evitar enriquecimento sem causa, devendo, no
entanto, compensar o abalo sofrido e produzir um sentimento de punição ao
causador do dano a fim de não prosseguir no mesmo intento, dentre outros critérios a
serem observados pelo julgador.

Dessa forma, sopesados os fatos e as circunstâncias, constata-se que a
quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada ums das autoras atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de não destoar do valor que
aproximadamente vem sendo fixado por esta Corte.

No concernente aos danos materiais decorrentes do extravio da
bagagem das requerentes, pretende a recorrente imputar a responsabilidade
exclusiva à segunda ré, TAM Linha Aéreas S/A, sob o argumento de que o infortúnio
ocorrera no trecho por esta operado.

Todavia, razão não lhe assiste.
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No ponto, irretocavel análise foi dispensada pelo magistrado de primeiro
grau, veja-se:

A responsabilidade por vícios de qualidade em produtos ou serviços é solidária
entre todos os fornecedores, inclusive porque desconhecido o ponto de extravio, não
se configurando as hipóteses excepcionais de exclusão (art. 18, §§º, do CDC). Se há
responsabilidade solidária, ambos possuem pertinência subjetiva (cF. Alfredo Buzaid.
Exposição de Motivos do Código de Processo Civil) para responder pelos danos
causados aos consumidores. As normas internas (Resolução n. 780 da AITA) que
atribuem à última companhia aérea a transportar o passageiro, no caso a TAM, a
responsabilidade pela entrega da bagagem servem para efeito de definir o direito de
regresso entre as companhias aéreas, não interferindo no regime normativo de
responsvilização solidária benéfico ao consumidor. (fl. 192)

Nesse passo, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do dever
que lhe é imposto pelo mandamento estampado no art. 333, II do Código de Processo
Civil, porquanto não trouxe a baila comprovação de que tenha o infortúnio ocorrido
por culpa exclusiva da primeira requerida.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXCLUDENTES RESPONSABILIDADE.
ENCARGO QUE RECAÍA SOBRE A RÉ NÃO CUMPRIDO.

Nos termos do art. 333, II, do CPC, é ônus da parte ré a produção de prova nos
autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro ou,
ainda, de caso fortuito ou de força maior. (AC n. 2014.007217-6, de Ituporanga, rel.
Des. Francisco Oliveira Neto, j. 01.04.2014).

Destarte, mantém-se inalterada a condenação, também no concernente
à solidariedade das rés ao pagamento das verbas indenizatórias.

No tocante a insurgência recursal relativa aos danos materiais a que foi
condenada a apelante, solidariamente, ao ressarcimento em favor das autoras,
novamente, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, aponta a recorrente a inexistência de comprovação do
efetivo prejuízo a este título, nos autos, bem como, que sequer apresentaram as
autoras a declaração dos pertences, disponibilizada no "check-in" de entrega das
bagagens.

Todavia, na senda do que já decidiu esta Corte por diversas vezes, não
tendo a ré demonstrado a entrega dos formulários dos pertences contidos na
bagagem e, conforme se apresenta nos autos, havendo documentação que comprove
o extravio dos bens descritos pelas autoras (fls. 32, 41/58 e 60/64), não comportam
acolhimento os argumentos recursais, no ponto, devendo ser mantida intocada a
condenação imposta na sentença guerreada, a título de danos materiais.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. RELAÇÃO DE
CONSUMO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
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
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CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. DANO MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLEITO VISANDO A SUA
MINORAÇÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
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