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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR COMPANHIA
AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DA
AERONÁUTICA OU DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA.
INCIDÊNCIA DO 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
Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 19-4-2012).

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE
TRANSPORTE AÉREO, ENQUANTO FORNECEDORA DE
SERVIÇO. ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA AO
CONSUMIDOR DO FORMULÁRIO PARA QUE FOSSE
DISCRIMINADO O CONTEÚDO DE SUA BAGAGEM.
SUFICIÊNCIA, NO CONTEXTO, DA RELAÇÃO DE BENS
APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS.

INDISCUTÍVEL ABALO MORAL DECORRENTE DO
EXTRAVIO DA BAGAGEM. PRECEDENTES.

"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).

INDENIZAÇÃO PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL
ESTIPULADA EM QUANTUM INFERIOR AO ARBITRADO POR
ESTA CORTE EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. MINORAÇÃO



INVIÁVEL.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAR O

CRITÉRIO QUANTITATIVO DA INDENIZAÇÃO, DE SALÁRIOS
MÍNIMOS PARA REAIS, BEM ASSIM PARA DETERMINAR A
INCIDÊNCIA, SOBRE O QUANTUM DEBEATUR, A PARTIR DA
SENTENÇA, APENAS DA TAXA SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2008.058488-5, da comarca de Joinville (4ª Vara Cível), em que é apelante Ibéria
Lineas Aéreas de España S/A e apelados Jose Roberto Constantino Nogueira e
outros:

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade, conhecer
do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, converter o quantum indenizatório para
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), e determinar a incidência, a partir da
sentença que o estipulou, apenas da taxa Selic. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Newton Trisotto, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Subst. Paulo Henrique
Moritz Martins da Silva.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2012

Jorge Luiz de Borba
RELATOR
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RELATÓRIO

José Roberto Constantino Nogueira e Ana Paula Tolentino Pereira
Nogueira ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de
Iberia Lineas Aereas de España S/A e AGF Seguros Â– Global Travel Assistance.
Relataram que adquiriram da primeira ré passagens aéreas de ida e volta entre São
Paulo e Madrid e que, no retorno, aos 22-3-2004, ao desembarcar, constataram que
uma de suas bagagens não chegara ao destino e que outra havia sido danificada.
Salientaram que, na viagem de ida, uma de suas malas também fora danificada, pelo
que adquiriram outra pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros) Â– os quais,
convertidos pelo câmbio da época, alçavam a R$ 173,30 (cento e setenta e três reais
e trinta centavos) Â– com a garantia de que seriam reembolsados pela companhia
aérea. A bagagem extraviada, segundo afirmam, jamais foi localizada. Postularam a
condenação da ré a pagar-lhes indenização pelos danos morais e materiais sofridos,
estes no valor de R$ 13.578,21 (treze mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e
um centavos) quanto ao conteúdo da bagagem desaparecida e R$ 173,30 (cento e
setenta e três reais e trinta centavos) e R$ 498,80 (quatrocentos e noventa e oito
reais e oitenta centavos) no que concerne à aquisição de duas novas malas.
Pugnaram, ainda, seja a ré condenada a arcar com os consectários da sucumbência.

A AGF Brasil Seguros S/A ofertou defesa na forma de contestação
sustentando a sua ilegitimidade passiva ad causam, pois jamais manteve qualquer
relação contratual com os autores. Alegou que a seguradora que aparentemente
deveria ter figurado no polo passivo é a Brazilian Express, que oferece o serviço
chamado GTA - Global Travel Assistance (fls. 76-81).

A companhia aérea demandada ofertou contestação aduzindo, em
síntese, não haver prova dos danos alegados, especialmente quanto aos bens que
supostamente se encontrariam dentro da bagagem extraviada (fls. 100-111).

Apresentada réplica (fls. 140-149), após colhidas novas manifestações
por parte das rés sobre os documentos que acompanharam a réplica (fls. 159-162 e
166-167), sobreveio sentença de cujo dispositivo se extrai:

Ante ao acima exposto, RESOLVO O MÉRITO da presente Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por JOSÉ ROBERTO
CONSTANTINO NOGUEIRA e ANA PAULA TOLENTINO PEREIRA NOGUEIRA em
desfavor de IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, JULGANDO PROCEDENTES
os pedidos exarados na inicial, o que faço com fulcro noa artigo 269, I, do Código de
Processo Civil, para, em conseqüência, condenar a requerida:

a) à título de danos materiais, no importe de R$ 14.250,31 (quatorze mil,
duzentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos), corrigidos monetariamente desde
o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da
citação;

b) à título de danos morais, no montante de 15 (quinze) salários mínimos, a ser
paga em um única parcela, confortada por juros legais (1% ao mês) a contar da data
do evento danoso, por força da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto a indenização por dano moral constitui responsabilidade civil de natureza
extracontratual, mais correção monetária (INPC), que fluirá da data da fixação do
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valor da indenização nesta instância, conforme reiteradas decisões do STJ, de que é
exemplo a seguinte: "O termo inicial da correção monetária do valor do dano moral é
a data em que for fixado". (REsp nº 376.900/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, j. 02/05/2002).

Arcará, outrossim, a requerida com o pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios devidos ao procurador da autora, os quais fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigida, o que faço
nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, atendido o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Asseguro o direito de regresso da requerida IBERIA LINEAS AEREAS DE
ESPAÑA em desfavor da seguradora GTA Â– Global Travel Assistence.

JULGO EXTINTO o presente feito em relação a ré AGF BRASIL SEGUROS Â–
GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE, o que faço pelas razões já elencadas em fase
prefacial, bem como com fulcro no artigo 267, inciso VI do C.P.C.

Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à
segunda requerida, AGF BRASIL SEGUROS Â– GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE,
os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que faço nos termos do art. 20, § 4º,
do Código de Processo Civil, atendidos igualmente o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (fls. 208-209).

Inconformada, a companhia aérea ré interpôs apelo (fls. 214-225)
reiterando as teses expendidas na contestação, com ênfase em que seriam
excessivos os valores indenizatórios tanto dos danos materiais quanto dos morais. No
que se refere aos materiais, enfatizou que o rol de bens colacionado à exordial é
unilateral e que não há provas de que todos eles estavam na bagagem extraviada.
Salientou, outrossim, que os apelados não juntaram um simples orçamento ou nota
fiscal que dê respaldo à alegação de que a mala perdida custaria R$ 498,80
(quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Pugnou a aplicação da
Convenção de Varsóvia de modo a que seja padronizado o quantum dos danos
materiais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, defendeu a inocorrência dos
danos morais e, sucessivamente, postulou a redução do quantum destinado a
indenizá-los.

Ofertadas contrarrazões (fls. 233-236 e 238-252), ascenderam os autos
a este Tribunal de Justiça, onde a Quarta Câmara de Direito Civil, em acórdão da
lavra do Exmo. Sr. Des. Luiz Fernando Boller, determinou a redistribuição do recurso
(fls. 271-282).

Vieram os autos à conclusão para julgamento.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Passa-se à
análise das suas razões.

Os apelados contrataram a apelante, companhia aérea, para
transportá-los entre São Paulo e Madrid, Espanha, em março de 2004. É
incontroverso que uma de suas malas se extraviou na viagem de retorno e que duas
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outras bagagens foram danificadas, uma na ida, outra na volta. A controvérsia se
restringe ao conteúdo das bagagens, ao preço dos bens e ao prejuízo moral.

Afirma a apelante, por um lado, que os danos materiais não estão
devidamente comprovados, pois os apelados se limitaram a colacionar uma listagem
dos bens que estariam dentro da mala extraviada e jamais localizada, e que não há
notas fiscais ou orçamentos da mala propriamente dita e dos bens que dentro dela se
encontravam. De outro lado, assevera que de sua conduta não advieram danos
morais e, sucessivamente, pugna a redução do quantum arbitrado na sentença para o
fim de indenizá-los.

A hipótese é de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços de
transporte, na forma do § 6º do art. 37 da Lex Mater, que assim 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.

E, por se tratar de relação de consumo, mostra-se aplicável também o
art. 14 do CDC, que estabelece:

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.

Enfatize-se que a responsabilidade da companhia aérea rege-se
atualmente pelo Código de Defesa do Consumidor, e não pela Convenção de
Varsóvia, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

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 n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 19-4-2012).

No mesmo sentido, desta Corte, veja-se:
"A responsabilidade civil do transportador pelo extravio de bagagem ou de

carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em sua
vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia"
(Embargos de Divergência em REsp n. 269.353, de São Paulo, Rel. Min. Castro
Filho, j. em 17.06.2002)

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 (AC n. 2009.046966-5, de Brusque, rel. Des.
Cid Goulart , j. 20-11-2012).

Quanto à impugnação do conteúdo da mala extraviada, a jurisprudência
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deste Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a empresa aérea deve
comprovar que forneceu ao passageiro documento destinado a relacionar o conteúdo
da bagagem, sob pena de ter que aceitar a relação por ele apresentada a posteriori
Â– desde que, é claro, esta aponte conteúdo fora do razoável.

É o que se decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA

ENTREGA DE BAGAGEM E EXTRAVIO DE NOTEBOOK. RELAÇÃO DE
CONSUMO EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ENTREGA DE FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO PARA DESCRIÇÃO DOS
OBJETOS CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA
QUE NÃO PODERIA SER ATRIBUÍDO AO USUÁRIO. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PLEITO VISANDO À MINORAÇÃO
DA VERBA. ACOLHIMENTO. VALOR QUE SE MOSTRA EXCESSIVO.
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (grifou-se; AC n.
2011.052294-0, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 3-4-2012).

No mesmo diapasão:
"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. 2010.047332-1, rel. Des. João Henrique
Blasi, j. 8-7-2011).

E, no que toca ao valor da própria mala extraviada Â– estimado pelos
em R$ 498,80 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) Â– tem-se que,
uma vez não impugnado em contestação, sua veracidade é presumida na forma do
art. 302, in fine, do CPC.

Nesses termos, mantém-se a sentença na parte relacionada aos danos
materiais, e avança-se à impugnação recursal referente aos danos morais.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, V, estabelece que "é assegurado
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem".

O inciso X do mesmo dispositivo prevê que "são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Nessa senda, o art. 186 do Código Civil de 2002 prescreve:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Corroborando a transcrita imposição legal, segundo o art. 927 do mesmo

Codex, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo".

Com espeque nesses dispositivos legais, a jurisprudência é assente ao
reconhecer que o passageiro que teve a bagagem extraviada por companhia aérea a
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quem incumbia transportá-los é vítima de danos morais.
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).

Também:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. [...]
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) (AC n. 2012.030310-9, de São José, rel.
Des. João Henrique Blasi , j. 25-9-2012)

Finalmente:
O extravio de bagagem de passageira por transportadora aérea acarreta danos

de natureza moral, decorrentes de angústia e aflição suportadas pela perda de seus
bens pessoais (AC n. 2012.062307-0, de Navegantes, rel. Des. Monteiro Rocha , j.
13-9-2012).

Resta analisar se o quantum de 15 (quinze) salários mínimos,
correspondente, na época em que foi arbitrado (14-8-2007 Â– fl. 110 Â–, quando o
salário mínimo era de R$ 380,00), a R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), pode
ser considerado excessivo, tal qual sustenta o apelante.

Sobre os critérios que devem nortear o julgador no arbitramento do
quantum indenizatório do abalo moral, este Areópago assim deliberou:

"[...] o valor da indenização por dano moral será encontrado por arbitramento
judicial, à luz das particularidades do caso concreto, pautando-se o julgador, na
tarefa, pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (Apelação cível n.
2007.056895-0, de Criciúma, rel. Des. Jânio Machado, j. 11.11.2009) (AC n.
2009.046966-5, de Brusque, rel. Des. Cid Goulart , j. 20-11-2012).

Outrossim:
A indenização a título de danos morais deve ser arbitrada no sentido de

reconstituir o constrangimento sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir
a reiteração do ato ilícito por parte do ofensor - sem causar àquele enriquecimento
indevido - mostrando-se indispensável a análise dos fatos concretos apresentados,
notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor. O
juiz, ao arbitrar o valor da indenização, deve levar em consideração os princípios da
razoabilidade e da reprovabilidade, a teoria do desestímulo, a gravidade e a
extensão do dano causado (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos
Adilson Silva , j. 25-9-2012).

Se observadas hipóteses análogas, em que se relatou também o
extravio de bagagens por parte de consumidor de serviços de companhia aérea, esta
Câmara considerou razoáveis valores indenizatórios por danos morais em valores
superiores aos estipulados na origem.
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Em reforço ao argumento, podem-se referir as ACs ns. 2012.069522-2,
da Capital, rel. Des. Gaspar Rubick, j. 30-10-2012; 2011.096207-2, de Jaraguá do
Sul, rel. Des. Gaspar Rubick , j. 23-10-2012; 2010.045974-7, de Maravilha, rel. Des.
Newton Trisotto, j. 16-12-2011; 2010.053949-2, de Laguna, rel. Des. Subst. Paulo
Henrique Moritz Martins da Silva, j. 15-5-2012; 2010.042509-0, de Criciúma, deste
relator, j. 13-3-2012.

Desprovê-se o recurso também neste ponto.
De ofício, porém, a sentença merece reforma em dois aspectos.
Primeiro porque, nela, fixou-se o valor indenizatório em salários

mínimos, o que é vedado pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal, conforme se extrai
de julgado desta Corte:

Segundo se infere do disposto no art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, o
salário mínimo não pode ser utilizado como indexador; assim, é proibida a sua
vinculação para o arbitramento do valor dos danos morais, devendo ser convertido o
montante reparatório em moeda corrente, acrescido de correção monetária a partir
do arbitramento do valor da indenização e de juros legais moratórios a contar do
evento danoso, consoante disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
(AC n. 2005.026778-4, Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, j. em 8/06/2009)" (AC n.
2003.016137-6, de Brusque, rel.ª Des.ª Denise Volpato, j. 18-9-2009).

Assim, de ofício, converte-se o quantum indenizatório para R$ 5.700,00
(cinco mil e setecentos reais), que corresponde a 15 (quinze) salários mínimos na
data de seu arbitramento, ou seja, 14-8-2007 (fl. 110), época em que o salário mínimo
era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Ainda ex officio, determina-se a incidência, a partir da sentença, em
substituição à correção monetária e aos juros de mora, apenas da taxa Selic, a qual
engloba, a um só tempo, os juros de mora e a correção monetária (Súmula n. 362 do
STJ). Segue-se, nesse caso, a interpretação do art. 406 do Código Civil exposta no
seguinte precedente do STJ:

CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não
forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de
determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora
do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13
da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei
9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).

3. Embargos de divergência a que se dá provimento (EREsp n. 727842/SP, rel.
Min. Teori Albino Zavaski, DJe 20-11-2008).

Nesse sentido, desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO TAMBÉM

PROMOVIDA CONTRA A LOJA QUE INTERMEDIOU A VENDA DO PLANO DE
TELEFONIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. TELEFONIA.
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DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES
ÀQUELES ESTIPULADOS NO PACTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEMONSTRAÇÃO. TRANSTORNO QUE DESBORDA OS LIMITES DO MERO
DISSABOR. FIXAÇÃO DO DANO. LESÃO DE REPERCUSSÃO PRESUMÍVEL.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS. PLEITO DE INCIDÊNCIA
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE MORA ATÉ A CONDENAÇÃO, TENDO EM
VISTA O CARÁTER SUBJETIVO DO DANO MORAL. APLICAÇÃO A PARTIR DO
ARBITRAMENTO. INDEXADOR. TAXA SELIC, QUE ENGLOBA TANTO O FATOR
DE CORREÇÃO MONETÁRIA, QUANTO OS JUROS DE MORA. EXEGESE DO
ART. 406 DO CC. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO, NO PONTO, DE
OFÍCIO (AC n. 2011.071277-6, de Lages, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 13-12-2011;
grifou-se).

Nega-se provimento ao recurso e, de ofício, procede-se às referidas
alterações no decisum recorrido.

É o voto.

Gabinete Des. Jorge Luiz de Borba


