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-  Demonstrada  a  lesão,  cumulada  aos  demais
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como
indispensável  a  reparação,  visto  ser  essa  a  única
forma de compensar o intenso sofrimento cominado
aos ofendidos.

- A impontualidade da companhia aérea decorrente
de atraso de voo, acompanhada de alteração de rotas,
causa  transtornos  de  toda  ordem  aos  passageiros,
ensejando  indenização  por  dano  moral,  face  a
ausência  de  demonstração  do  excludente  de
responsabilidade.  

-  Na  fixação  de  indenização  por  dano  moral em
decorrência do atraso de voo, o julgador deve levar
em  conta  o  caráter  reparatório  e  pedagógico  da
condenação, devendo, contudo, se precaver para que
não haja o lucro fácil do ofendido, nem seja reduzido
o montante indenizatório a um valor irrisório, razão
pela qual entendo que o valor fixado na instância de
origem deve ser ratificado.

- Não há se falar em danos patrimoniais quando a
parte  autora  não  fizer  prova  cabal  dos  prejuízos
sofridos,  capazes,  por  si  só,  de  representarem  o
quantum devido.

- Nos moldes do art. 3º, do Código de Processo Civil,
“Para  propor  ou  contestar  a  ação  é  necessário  ter
interesse e legitimidade”.  

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 107/118, interposta por
Breno Picanço Araújo contra sentença, fls. 87/94, prolatada pela Juíza de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação Indenização
por  Danos  Morais ingressada  em  face  da  TAM  Linhas  Aéreas  S/A,  proferiu
julgamento nestes termos:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido
autoral  para  condenar  o  Réu  ao  pagamento  da
quantia  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  a  título  de
indenização  por  danos  morais,  corrigidos
monetariamente  pelo  INPC  a  contar  desta  data,  e
juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
Por fim, condeno a parte Promovida ao pagamento
das custas processuais e de honorários advocatícios,
os  quais  arbitro  em 20% (vinte  por  cento)  sobre  o
valor da condenação, com base no art.  20,  § 3º,  do
CPC.

Em suas razões,  o autor  reiterou os termos fáticos
ventilados na petição inicial, defendendo a necessidade de reforma da sentença no
que tange ao  quantum arbitrado a título de danos morais, alegando, em resumo, a
necessidade  de  observância  ao  constrangimento  suportado,  bem  assim  ao  porte
econômico da demandada. Ainda, afirma que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrado, além de ser irrisório, não condiz com a realidade vivenciada com o atraso
na viagem. De outra senda, discorre sobre os danos materiais decorrentes da violação
de bagagem no fatídico voo, com a subtração de bens que lhes pertencia, mas que foi
denunciado  pela  esposa  dele,  Marina  Araújo,  bem  como  a  responsabilidade  da
empresa  pela  perda  do  aparelho  celular,  já  que  determinou  o  desembarque  dos
passageiros num voo que não teria conexão, e sim, uma simples escala, fl. 117.
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Contrarrazões ofertadas às fls. 154/166, limitando-se
a defender a manutenção do quantum indenizatório arbitrado, conquanto atende-se a
razoabilidade, e a refutar a condenação da recorrida em danos materiais.

A Procuradoria de Justiça, fls. 187/1921, em parecer
da Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Breno Picanço Araújo tenciona a reforma da decisão
que julgou parcialmente procedente o pedido inserto na presente ação indenizatória
manejada com o propósito de compensá-lo pelos prejuízos e dissabores advindos da
viagem de  Orlando  para  Recife,  iniciada  no  dia  31  de  maio  de  2010,  através  da
companhia aérea TAM Linhas Aéreas S/A, decorrente do atraso de voo e violação de
bagagem, além da perda de um aparelho celular modelo Iphone da marca Apple.

Nesta  instância  revisora,  o  desate  da  controvérsia
consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais merece ser majorado,
e se o recorrente tem direito à indenização por danos materiais. 

Primeiramente,  importante  ressaltar  que,  ao
contestar  a  ação,  a  parte  ré  não negou o fato  exposto  como causador dos  danos
morais,  qual  seja,  o  descumprimento  nos  horários  anteriormente  previstos,
configurado  no  atraso  de  voo  e  relocação  de  espaçonave,  tanto  que  confessa  a
necessidade  de  executar  uma  manutenção  não  programada,  em  decorrência  de
problemas técnicos, fl. 46.

Nesse contexto, não há como afastar a obrigação de
ressarcir os prejuízos causados ao apelante, porquanto, na situação de prestadora de
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serviço, pela forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, deve responder
objetivamente:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. 
§  1º.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais: 
I - o modo de seu fornecimento; 
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam; 
§ 2º. (omissis) 
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
 
O  §  3º  do  art.  14  da  legislação  supramencionada

mostra-se como exceção à responsabilidade objetiva do prestador de serviço e, para
ser acolhida, deve a empresa trazer provas cabais para desconstituir a materialidade
do fato. E desse ônus ela não se desincumbiu.

Logo,  havendo  a  parte  autora  comprovado  a  sua
desventura, a teor do que preceitua o art. 333, I, do Código de Processo Civil e não
havendo a ré se desvencilhado de apresentar contraprova às assertivas de seu cliente,
imperioso o dever de indenizar.

Constatada a responsabilidade, avancemos ao dano
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moral.

Tem-se que, após a vigência da Constituição de 1988,
sucumbiu de vez a controvérsia que até então havia acerca da existência do dano
moral puro, desligado de qualquer repercussão material, sendo entendido como o
desconforto ou a dor advinda de conduta ilícita.

A reparação por danos morais deve, portanto, advir
de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, provoque indubitável violação
ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo ou ideal.
Nessas  condições,  a  indenização  encontra  amparo  jurídico  no  direito  pátrio,
especialmente no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186, do Código
Civil. 

Concernente à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, nem, tampouco, seja inexpressivo a ponto de
não atender aos fins ao qual se propõe.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173,
cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, pronunciou-se no sentido de que “não
há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso
concreto”.

Nesse trilhar, no intuito de se perquirir o valor do
dano  moral,  é  necessário  levar  em  consideração  as  condições  pessoais  dos
envolvidos, a fim de não se transpor os limites dos bons princípios que regem as
relações  de  direito  atinentes  à  matéria,  a  saber,  o  da  razoabilidade  e  da
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proporcionalidade.

Nesse  sentido,  é  válido  trazer  a  lume
pronunciamento do doutrinador  Humberto Theodoro Júnior, o qual se manifestou
no tocante aos limites e critérios utilizados pelo julgador, para a fixação do valor da
indenização decorrente de danos morais:

O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do
princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades
de  cada  caso,  principalmente  em  função  do  nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão (In. RT 662/9).  

Pois  bem.  No  caso  em  epígrafe,  visando  à
compensação pelos desconfortos vivenciados pelo autor, assim também tencionando
evitar a reiteração da conduta ora analisada, pois fará com que a demandada adote
medidas para evitar a repetição de atos de tal natureza, o quantum restou fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais), causando irresignação no promovente.

Todavia, entendo que o montante imputado a título
de danos morais observou  os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com efeito, não se olvida o dever do transportador em observar horários e percursos,
sob pena de ter que indenizar as perdas e danos suportados pelo contratante, exceto
se  demonstrar  cabalmente  que  o  evento  danoso  decorreu  de  caso  fortuito,  força
maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro, o que
não se verifica na espécie, pois apesar de alegar, a empresa aérea, que o atraso do voo
ocorreu  em  razão  da  necessidade  de  reparos  emergenciais  na  aeronave,  não
comprovou cabalmente. Mas é importante consignar que se realmente necessitasse
fazer tal reparo, seria a obrigação imperiosa realizá-lo, haja vista a responsabilidade
em transportar incólume os passageiros, máxime em se tratando de espaçonave cujo
qualquer descuido acarretaria fatalmente a morte de todas as pessoas e, ainda, um
mero  defeito,  atormentaria  psicologicamente  a  tripulação.  Afinal,  apesar  de
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necessário, as inquietações trazidas pelos voos fazem parte de qualquer frequentador
desse meio de transporte. 

Melhor  sorte  não  assiste  ao  insurgente  acerca  da
condenação em danos materiais.

No tema, mostra-se assaz pertinentes as palavras da
sentenciante, fl. 92:

Quanto  ao  dano  material  decorrente  da  perda  do
aparelho telefônico Iphone da aeronave da empresa
ré,  não há que se  falar  em responsabilidade desta,
uma vez que a bagagem de mão do passageiro não se
inclui  naquela.  Cabe ao  passageiro  zelar  pelo  seus
pertences, notadamente quando dentro da aeronave
circulam inúmeras pessoas sobre as quais a ré não
possui ingerência.

In  casu,  ressalta-se  que  o  art.  335,  do  Código  de
Processo Civil, autoriza o juiz a aplicar as regras de experiência comum para formar
seu convencimento, senão vejamos:

Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o
juiz  aplicará  as  regras  de  experiência  comum
subministradas  pela  observação  do  que
ordinariamente  acontece  e  ainda  as  regras  de
experiência  técnica,  ressalvado,  quanto  a  esta,  o
exame pericial. 

Além  do  que,  os  danos  materiais  carecem  de
comprovação  cabal  da  ocorrência,  ao  contrário,  dos   extrapatrimoniais,  que  se
presumem.  No  entanto,  a  prova  carreada  não  atende  a  esse  reclamo,  pois,  o
documento de fl. 34, traz apenas uma propagando  virtual do produto e o seu valor,
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sem nenhuma vinculação de que o aparelho perdido seria o apresentado, tampouco
de ter sido perdido no interior do avião.

Quanto ao extravio de bagagem, há evidências de ter
realmente acontecido, fl. 32, entretanto, o autor não tem legitimidade para postulá-
lo,  pois, como mais uma vez declarou a magistrada “a ocorrência de Irregularidade
de Bagagem registrada junto a empresa TAM foi confeccionada por Marina Araújo,
pessoa diversa do autor. Portanto, verifica-se que Bruno Picanço de Araújo, não é
parte legítima para requerer o dano decorrente da citada violação de bagagem”, fl.
91. 

Sabe-se que a  legitimidade dos envolvidos na lide
tem que estar vinculada à titularidade da relação material,  razão pela qual  relata
Liebman, conforme tradução de Cândido Dinamarco:

Legitimação  para  agir  (legitimatio  ad  causam)  é  a
titularidade (ativa ou passiva) da ação. O problema
da legitimação consiste em individualizar a pessoa a
que pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a
pessoa com referência à qual [nei cui confronti] ele
existe;  em  outras  palavras,  é  um  problema  que
decorre  da  distinção  entre  a  existência  objetiva  do
interesse de agir e a sua pertinência subjetiva.
(...)
Entre esses dois problemas, ou seja, o da existência
do interesse de agir e o da sua pertinência subjetiva,
o segundo é que deve ter precedência, porque só em
presença dos dois interessados diretos é que o juiz
pode  examinar  se  o  interesse  exposto  pelo  autor
efetivamente existe  e  se  ele  apresenta  os  requisitos
necessários. (In. Manual de Direito Processual Civil,
3ª edição, Ed. Malheiros: 2005, p. 208/209).
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Neste contexto, exemplifica Fredie Didier Júnior:

Parte legítima é aquela que se encontra em posição
processual (autor ou réu) coincidente com a situação
legitimadora,  "decorrente  de  certa  previsão  legal,
relativamente àquela  pessoa e  perante o respectivo
objeto  litigioso".  Para  exemplificar:  se  alguém
pretende  obter  uma  indenização  de  outrem,  é
necessário  que  o  autor  seja  aquele  que  está  na
posição  jurídica  de  vantagem  e  o  réu  seja  o
responsável,  ao  menos  em  tese,  pelo  dever  de
indenizar.  (In.  Fredie Didier  Jr.,  "Curso de Direito
Processual  Civil",  Ed.  Podivm, 11ª  edição:  2009,  V.
01, p.186).

Destarte, a prova do estado de casado do insurgente
com  Marina  Arruda Picanço Araújo,  mediante  a  certidão de  fl.  122,  não tem o
condão de legitimar a cobrança referente aos produtos discriminados.

Com base na explanação acima descrita,  mantenho
irretocável a bem lançada sentença. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  o Dr. Valberto Cosme de Lira,  Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de novembro de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador 

                               Relator 
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