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RECURSO DA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO
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RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL
(LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E AVARIAS NAS BAGAGENS).
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. EXCLUSÃO,
PORÉM, DO REEMBOLSO DE 30% DOS GASTOS COM
TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. SERVIÇOS PRESTADOS.
DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PLEITO VISANDO A SUA MINORAÇÃO AFASTADO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DOS AUTORES. MAJORAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE ABALO MORAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAORDINÁRIO. QUANTIA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2011.051806-8, da comarca de Tubarão (2ª Vara Cível), em que são apelantes e
apelados Edgar Luiz Fernandes, Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP, e
outros:

A Quarta Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, negar
provimento ao recurso dos autores e dar parcial provimento ao recurso da ré. Custas
legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs.
Desembargadores Jaime Ramos (Presidente com voto) e Júlio César Knoll.

Florianópolis, 4 de dezembro de 2014.

Ricardo Roesler
RELATOR



RELATÓRIO

Constou do relatório da sentença que:
"Trata-se Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por

Edgar Luiz Fernandes, Nair Maria Luz Fernandes e Marcelo Luiz Fernandes em face
de Tap Air Portugal S/A em razão de defeito na prestação de serviço de transporte
aéreo.

Relataram os autores que eram convidados a participar de cerimônia de
casamento de um parente em Sardenha, cidade de Cagliari, Itália. Afirmaram que,
aproveitando a ocasião, contrataram com a agência de Turismo Corbetta Ltda. um
pacote turístico pela Europa, incluindo três dias na Sardenha, além de Roma e
Portugal.

Informaram que ao desembarcar na Itália perceberam o extravio das
bagagens. Anotaram que tal fato ocasionou grande transtorno aos autores, pois nas
malas estavam as roupas especiais para o casamento e ainda os remédios do
primeiro autor, idoso com 71 anos de idade.

Disseram que efetivaram vários telefonemas e deslocamentos na tentativa de
recuperar as malas, o que aconteceu apenas depois do casamento. Afirmaram que
em razão disso tiveram que adquirir novas roupas e pedir outras emprestadas.
Esclareceram que as malas foram devolvidas em estado deplorável, dificultando a
sequência da viagem, principalmente em relação ao casal de idosos.

Diante de tais fatos, pleitearam as seguintes verbas reparatórias/indenizatórias:
a) danos materiais: a.1) reembolso aos autores de todas as despesas

extraordinárias com vestuário realizadas em Cagliari, no importe de € 896,00,
equivalente a R$ 2.912,00; a.2) reembolso aos dois primeiros autores (casal) de
todas as despesas com vestuário realizadas no Brasil, no valor de R$ 712,42; de
todas as despesas com ligações telefônicas, no montante de R$ 352,89; indenização
dos prejuízos que tiveram pela destruição de suas bagagens, no valor de R$ 379,80;
a.3) reembolso aos autores de 30% do valor gasto com a viagem, pelos três dias de
turismo suprimidos, não-realizados, em que ficaram atrelados à localização das
bagagens; b) danos morais: R$ 20.000,00 para cada autor, ou outro valor a critério
do Juiz, para o fim de compensar de forma plena a dor e o sofrimento resultantes da
tristeza e da frustração provenientes da viagem.

Valoraram a causa; juntaram documentos (fls. 15/58) e pugnaram pela
procedência da ação, com as cominações de praxe.

Citada, a requerida ofertou a contestação de fls. 78/98. Preliminarmente,
impugnou a juntada de documentos em idioma estrangeiro, sem tradução
juramentada (fls. 28/34 e 37/38). Disse que tal circunstância dificulta a compreensão
da lide e viola o princípio da ampla defesa, devendo ser desentranhados os
documentos.

No mérito, afirmou que deu pronto atendimento ao caso dos autores,
devolvendo as bagagens incólumes em 20/09/2008. Garantiu que em momento
algum deixou os autores desamparados, oferecendo-lhes todo suporte necessário na
localização das malas. Assegurou que em momento algum agiu de forma desidiosa,
de forma que pudesse gerar um eventual dano moral aos autores.

Arguiu excludentes de responsabilidade. Disse que não houve defeito na
prestação de serviços porque o transporte foi realizado nas datas, horários e trechos
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previstos, bem como porque as bagagens, nada obstante o atraso, foram restituídas
incólumes, tendo restado integralmente cumprido o contrato de transporte.

Argumentou que não há direito a ressarcimento porque não houve reclamação
no momento em que os autores receberam as bagagens, conforme art. 234, § 4.º, do
Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 31 da Convenção de Montreal.

Impugnou especificadamente o pleito de reparação pelo dano material, e
qualificou-o de excessivo. Impugnou também o pleito de indenização pelo dano
moral. Afirmou que os convites, além de escritos em idioma estrangeiro, não
mencionam os nomes dos autores, ou seja, não há prova de que foram convidados
para a cerimônia. Asseverou que não há dano moral, pois os autores, mesmo com o
extravio das malas, participaram do casamento. Pontuou que os autores não
comprovaram que deixaram de participar de outros eventos ou passeios
programados.

Mencionou que os remédios do primeiro autor deveriam ter sido transportados
em bagagem de mão, e não na de porão. Tendo em vista a alegada importância da
medicação, questionou a circunstância de que o embarque no Brasil se deu em
16/09/2008 e o desembarque em Roma em 18/09/2009, ou seja, estranhou o fato de
o autor ter ficado dois dias sem tomar o remédio por causa da viagem e ter
reclamado apenas por ter ficado privado da medicação por dois dias em razão do
extravio das bagagens.

Interpretou que não ocorreram fatos suficientes para causar danos morais.
Considerou excessivo o valor pleiteado a tal título, diante da realidade brasileira.
Salientou que os autores concorreram para o dano, pois levaram medicamentos
importantes na bagagem de porão. Buscou eximir-se da responsabilidade que lhe é
imputada alegando que, após despachada, a bagagem é manuseada por serviços
terceirizados dos aeroportos, sem relação com as companhias aéreas.

Dissertou sobre a legislação aplicável. Argumentou que a Constituição Federal
reconhece a validade dos tratados e acordos em matéria de transporte internacional
(art. 178); que a Convenção de Montreal é especial em relação ao CDC; que, sendo
assim, eventual condenação deve ser limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque,
conforme art. 22, item 2, daquela Convenção. Por fim, pugnou pela improcedência da
ação, com as cominações de praxe.

Houve réplica (fls. 101/107), postulando os autores o julgamento antecipado da
lide.

É o relatório." (fls. 110-110v).
Sobreveio sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da

inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 352,89, em decorrência dos gastos
com ligações telefônicas; R$ 379,80, face os prejuízos que tiveram pelos danos
causados em suas malas de bagagem; reembolso de 30% dos gastos individuais com
transporte e hospedagem; e, R$ 5.000,00, para cada autor, a título de danos morais
(fls. 110-113).

Houve embargos declaratórios (fls. 130-131), adiante rejeitados (fl. 136).
Irresignados, ambas as partes apelaram.
Os autores pleitearam tão somente a majoração do valor indenizatório

(fls. 123-127). A ré, por seu turno, afirmou que o extravio das bagagens deu-se por
ato exclusivo das autoridades aeroportuárias; e que os autores não se desincumbiram
de comprovar o alegado dano moral e material. Disse, ainda, que, em caso de
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manutenção da sentença, o valor fixado a título de indenização revelou-se
desproporcional, devendo, portanto, ser minorado. Por fim, requereu,
alternativamente, a aplicação da Convenção de Montreal (fls. 139-158).

Houve contrarrazões (fls. 162-168 e 172-174, ré e autores Â–
respectivamente).

A Sexta Câmara de Direito Civil não conheceu do recurso e determinou
redistribuição do apelo para uma das Câmaras de Direito Público (fls. 182-186).

É o relatório.

Gabinete Des. Ricardo Roesler



VOTO

Trato de recurso de apelação cível interposto por ambos os llitigantes
contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial.

A empresa requerida alegou, em suma, a existência de causa
excludente de responsabilidade e a inexistência de danos materiais e morais.
Pleiteou, assim, a redução dos danos morais e o afastamento do enriquecimento sem
causa. Defendeu, no mais, a aplicação da Convenção de Montreal. Os autores, por
sua vez, requerem a majoração da indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que se estabeleceu entre as partes um contrato de
transporte, no qual a ré assume a obrigação de transportar pessoas ou coisas de
maneira segura até o seu destino, mediante contraprestação por parte do passageiro.
No transporte aéreo, as cláusulas contratuais estão incluídas no bilhete de passagem,
de modo que a adesão a essas condições é tácita, em razão do passageiro não
assinar qualquer documento (art. 730 e seguintes do Código Civil).

Assim, com o descumprimento do contrato pelo transportador, no caso a
empresa aérea, a sua responsabilidade é objetiva, conforme estatuído na
Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, que dispõe:

"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".

Destarte, basta a comprovação do nexo causal e do dano sofrido,
independente da comprovação de culpa da empresa, cuja responsabilidade somente
é elidida em casos de força maior e de culpa exclusiva da vítima.

Outrossim, restou caracterizada a relação de consumo entre as partes,
razão pela qual cabe à ré o ônus de provar suas alegações, como estatui o art. 6º,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em geral, as regras do CDC (art. 6º e 14)
prevalecem até mesmo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e Convenção de
Montreal, conforme já pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"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" (STJ, AgRg no Ag 1.380.215/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, j. 19.4.12).

Infiro da inicial que os autores adquiriram passagens aéreas com destino
à Lisboa, Roma e Cagliari/Itália, onde, participaram de um casamento que se realizou
nessa última cidade. Ocorre que, chegando em Roma (18.09.2008), perceberam que
as bagagens foram extraviadas, sendo devolvidas avariadas no dia 20.09.2008, após
o matrimônio. Em decorrência, a ré foi condenada à indenizar os autores pelos danos
materiais e morais sofridos.
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Sustentou a requerida que não restaram comprovados os danos
materiais, tampouco os danos morais.

No entanto, é incontroverso que, ao chegarem em Roma, no dia
18.09.2008, os autores perceberam que suas malas haviam sido extraviadas (fls. 29 e
31), sendo devolvidas, somente no dia 20.09.2008, danificadas (fls. 51-54), e após a
cerimônia matrimonial.

A ré, por sua vez, em nenhum momento, foi capaz de constituir prova
quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus este
que lhe competia, tanto em razão da regra geral (art. 37, § 6º, da Constituição
Republicana), como pela norma específica (art. 6º do CDC).

Assim, restou evidenciado o extravio da bagagem no momento do
desembarque em Roma, causado exclusivamente por culpa do transportador, que
agiu contrário ao que determina o contrato de transporte.

A respeito do tema, colho do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL - TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO
OCORRÊNCIA - ARTIGOS 2º E 3º DO CDC - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF - DANOS
MATERIAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO
CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO TARIFADA - ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE -
RECURSO IMPROVIDO." (AgRg no AREsp 29743, Ministro Massami Uyeda, j.
22.11.2011, DJe 13.12.2011).

É da jurisprudência desta Corte:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PROMOVIDA. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS E MATERIAIS TIPIFICADOS.
RAZOABILIDADE DO IMPORTE SENTENCIALMENTE FIXADO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. 'Nos casos de transporte aéreo na vigência do Código de Defesa do
Consumidor, é a legislação consumerista que deve prevalecer em detrimento da
Convenção de Montreal ou de Varsóvia' (Apelação Cível n. 2011.009029-2, de
Blumenau, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. em 13.4.11).

II. 'Considerando a inexistência de mecanismo da companhia aérea que
permita relacionar os objetos contidos na bagagem, e, mais, a inversão do ônus da
prova face a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deve ela trazer aos
autos provas bastantes que sejam aptas a derruir a pretensão quanto ao valor dos
objetos do passageiro' (Apelação Cível n. 2007.064093-9, de Chapecó, Rel. Des.
Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 5.8.10)." (AC n.º 2010.047332-1, Rel. Des. João
Henrique Blasi, j. 8.7.2011).

No mesmo sentido: Apelação Cível n.º 2011.100969-4, Rel. Des. João
Henrique Blasi, j. 28/02/2012; Apelação Cível n. 2011.090503-4, Rel. Des. Sérgio
Roberto Baasch Luz; Apelação Cível n.º 2009.028618-8, Rel. Des. Cid Goulart;
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Apelação Cível n.º 2011.042449-3, Rel. Des. Rodrigo Collaço.
Enfim, a ré não demonstrou que cumpriu com sua obrigação, pois "a

coisa, entregue ao transportador, deve estar caracterizada pela sua natureza, valor,
peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com
outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço" (art.
743 do Código Civil). Deveria a ré tomar as medidas possíveis para transportar com
cautela a bagagem de seus passageiros.

Sendo assim, estando evidenciados os dois requisitos ensejadores do
direito à indenização, quais sejam, dano e nexo causal, possui a obrigação de
indenizar os prejuízos morais e materiais causados ao consumidor.

Relativamente às verbas, o magistrado sentenciante condenou a ré ao
pagamento das seguintes rubricas: R$ 352,89, em decorrência dos gastos com
ligações telefônicas; R$ 379,80, face os prejuízos que tiveram pelos danos causados
em suas malas de bagagem; reembolso de 30% dos gastos individuais com
transporte e hospedagem; mais R$ 5.000,00, para cada autor, a título de danos
morais.

Quanto aos valores, bem se sabe as dificuldades que são próprias
desse tipo de prova, e daí conferir-se considerável valor ao que declarado pelo
consumidor.

O documento de fls. 47-50 evidenciou que os autores tiveram
considerável gasto com chamadas telefônicas, justamente no período em que as
bagagens estavam extraviadas (18.09.2008 a 20.09.2008). Presumível, portanto, que
as ligações foram realizadas na busca da solução do impasse. Assim, adequado a
restituição no valor de R$ 352,89.

Igualmente correto o ressarcimento do valor gasto para aquisição das
bagagens. É que as fotos de fls. 51-54 evidenciam que as malas foram entregues
danificadas. Não é crível a alegação da requerida que os autores saíram do Brasil
com destino à Europa com as malas destruídas. Portanto, deverá ser restituído o
valor conforme o documento de fl. 55.

No entanto, a sentença merece reparo, apenas, quanto ao reembolso de
30% dos gastos individuais com transporte e hospedagem. Afinal, o transporte aéreo
e a hospedagem foram prestados, a circunstância do extravio temporário das
bagagens e os incômodos decorrentes deve ser objeto da mensuração quando da
fixação do dano moral.

Dessa forma, a condenação a título de danos materiais imposta na
sentença há de ser reformada tão somente para afastar o abatimento dos 30% dos
gastos com transporte e hospedagem.

Em relação aos danos morais, não há dúvidas que este ocorreu, não
podendo ser confundido com mero aborrecimento insuscetível de reparação. De igual
forma, foi evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta requerida e o prejuízo
extrapatrimonial experimentado pelos autores.

Dano há, evidentemente. O que se pergunta, sempre com alguma
inquietude, é a dimensão que um litígio dessa envergadura assume, e que resposta
deve ser dada pelo Judiciário.
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Por certo a proteção da tranquilidade espiritual, extensão da
preservação da honra (tanto objetiva, quanto subjetiva), insere-se entre os bens, que,
em essência, é o objeto de proteção maior da reparação por dano moral. Todavia,
reconhecer-se tal fato não é, por si só, suficiente para tornar simples a aferição da
indenização em sede de dano moral.

Em regra, o magistrado se vê contornado por elementos de ordem
subjetiva, cujo deslinde exige, invariavelmente, a sua percepção pessoal em relação
ao litígio. No entanto, a decisão somente será legítima se o magistrado, em seu
mister, valer-se dos elementos objetivos angariados ao longo do processo. Esses
elementos são, em verdade, suas condicionantes de validade; são as balizas pela
qual o sentenciante deve obrigatoriamente transitar, e por onde deve exercer o juízo
subjetivo, que é próprio desse tipo de demanda.

O constragimento é inescusável, pois a conduta perpetrada permite que
se conclua a agressão íntima causada. E deve-se observar que a indenização por
dano moral, além de servir de lenitivo à ofensa causada, deve, também, servir de
instrumento punitivo, e coibir a reiteração de tal conduta.

Saliento que o extravio das bagagens comprometeu tempo significativo
dos autores, que deveriam estar usufruindo da viagem, destinada ao entretenimento e
ao comparecimento em uma cerimônia de casamento. Isso porque os autores se
viram obrigados a adquirir novos trajes para o matrimônio e demais dias, e ainda
despenderam tempo, solicitando informações e providências nos balcões de
atendimento da empresa aérea, em razão do extravio da bagagem. Ademais, ao que
consta, não receberam a devida atenção, nem a pronta solução necessária. Tanto é
verdade que as malas só foram restituídas após a cerimônia religiosa.

A indenização, nesse caso, deve ser fixada a fim de compensar o abalo
sofrido pelos autores, que foram prejudicados pela demora na entrega de suas
bagagens, com as avarias acima relatadas.

Porém, os danos comprovados foram os ordinariamente presumíveis,
não havendo demonstração de abalo extraordinário. Entendo, nesse pensar, ser
adequado manter a indenização originariamente fixada, a título de dano moral, em R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelados, totalizando R$ 15.000,00
(quinze mil reais), consideradas, pois, as variáveis que orientam o caso concreto, bem
como os precedentes deste órgão fracionário.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso dos autores e dou parcial
provimento ao recurso da ré, para tão somente afastar da condenação o reembolso
de 30% dos gastos individuais com transporte e hospedagem.

É como voto.
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