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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. MÁ PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA. PLEITO
VISANDO A APLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO CÓDIGO CONSUMERISTA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DA
BAGAGEM ADMITIDO PELA REQUERIDA. EMPRESA AÉREA
RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DA
ATIVIDADE DESENVOLVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 14 DO
CÓDIGO CONSUMERISTA. ILÍCITO CONFIGURADO.

DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PROVA DOS BENS CONTIDOS NA MALA EXTRAVIADA.
INSUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADA A ENTREGA PELA
COMPANHIA AÉREA DO FORMULÁRIO PARA DESCRIÇÃO
DOS OBJETOS CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO
EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMPANHIA AÉREA
MACULANDO A RELAÇÃO DE BENS APRESENTADA PELA
AUTORA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE
RESULTADO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DO TRANSPORTADOR
POR FORÇA DA TEORIA DO RISCO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.

DANO MORAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA
AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN
RE IPSA). INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOs 334, I E 335 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR
MANTIDO.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS AFASTADO.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS



FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE ENFATIZAM O CARÁTER
PEDAGÓGICO E INIBIDOR DA REPRIMENDA, VISANDO O
FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E PRESTIGIAMENTO DA
DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, II, III, CF). VERBA
INDENIZATÓRIA MAJORADA PARA R$ 41.500,00 (QUARENTA
E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) EM CONFORMIDADE COM
O PEDIDO EXORDIAL, ACRESCIDA DE JUROS DE MORA A
CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) E
CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO
(SÚMULA 362/STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO
RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, VII, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA E
DA PENA DE INDENIZAÇÃO PREVISTAS NO ART. 18 DO
CADERNO PROCESSUAL CIVIL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2010.073400-9, da comarca de Brusque (Vara Cível), em que é apte/apdo Claudia da
Silva Coronel, e apdo/aptes TAM Linhas Aéreas S/A:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso da requerida e negar-lhe provimento; conhecer do recurso da
autora e dar-lhe provimento. De ofício, a título de litigância de má-fé, condenar a
requerida ao pagamento da multa de 1% e da indenização de 20%, ambas a incidir
sobre o valor atualizado da causa. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo
Desembargador Carlos Prudêncio (presidente com voto) e dele participou o
Excelentíssimo Desembargador Raulino Jacó Brüning.

Florianópolis, 28 de maio de 2013.
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RELATÓRIO

Cláudia da Silva Coronel ajuizou Ação de Indenização por danos
materiais e morais em face da TAM Linhas Aéreas S.A, relatando, em síntese, ter
utilizado os serviços de transporte aéreo internacional disponibilizado pela requerida
para percorrer o trajeto Brasil/França em dezembro de 2007 e França/Brasil em
janeiro de 2008. Ao desembarcar no aeroporto de Charles de Gaulle Â– Paris, suas
malas não foram encontradas. Asseverou ter sido informada sobre o extravio de sua
bagagem. Arguiu ter buscado informações junto ao serviço de atendimento da
requerida no aeroporto, sem, contudo, obter resultado. Afirmou ter a requerida
disponibilizado tão-somente 50 euros para manter-se os 12 (doze) dias na Europa.
Nos dias que se seguiram a demandante insistentemente buscou reaver a mala.
Nesse interregno só recebia informações de que a mala estava extraviada e,
enquanto isto, a autora esteve privada de seus pertences. Em decorrência do extravio
da mala teve que adquirir, com a importância em dinheiro que havia levado para
utilizar na viagem com passeios e alimentos, roupas e demais utensílios de uso
pessoal, além de outra mala, fato que lhe trouxe desgaste emocional, porquanto não
conseguiu viajar em paz. Ao retornar ao Brasil, cujo transporte aéreo foi novamente
realizado pela sociedade empresária demanda, a autora deparou-se com outro
empecilho, qual seja, a nova mala transportada de Paris ao Brasil fora igualmente
extraviada. Irresignada a autora recebeu instruções dos funcionários para aguardar no
aeroporto os próximos vôos que viriam de Paris para verificar se sua bagagem se
encontrava neles. Depois de muito esperar, a segunda bagagem extraviada chegou
no vôo seguinte ao da autora. Alegou nunca ter recebido de volta a mala extraviada
na primeira oportunidade. Afirmou ter suportado prejuízos de ordem material e moral.
Por essas razões, requereu a condenação da demandada ao pagamento de danos
materiais no valor de R$ 2.546,11 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e onze
centavos). Ainda, postulou a condenação da requerida ao pagamento de danos
morais em valor não inferior a R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).
Valorou a causa e juntou documentos (fls. 14/30).

Devidamente citada a requerida apresentou contestação (fls. 36/48),
alegando, preliminarmente, prescrição da pretensão da autora. No mérito, alegou a
inexigibilidade dos danos materiais, bem como a não configuração dos danos morais.
Insurgiu-se quanto aos valores pleiteados a título de danos morais e materiais. Ao
final, requereu a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento dos
ônus sucumbenciais.

Houve réplica (fls. 60/65).
A Audiência de Conciliação resultou inexitosa (fl. 79).
Designada Audiência de Instrução e Julgamento foi ouvida uma

testemunha arrolada pela autora (fls. 95/96). No mesmo ato, a Magistrada de Primeiro
Grau proferiu Sentença (fls. 92/94, julgando a lide nos seguintes termos: "Isso posto,
afasto a preliminar de mérito e julgo procedente o pedido inicial, para condenar a ré a
indenizar a autora em R$ 2.546,11 relativamente aos danos materiais experimentados
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e em R$ 10.000,00 relativamente aos danos morais. O valor relativo às compras
realizadas para suprir as necessidades deve ser atualizado desde o efetivo
desembolso, e o valor relativo aos pertences extraviados deve ser atualizado desde a
data do evento, incidindo sobre tais valores juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. O valor dos danos morais deverá ser atualizado desde a presente data,
incidindo sobre ele juros de mora de 1% ao mês também da presente data. Condeno
a ré a pagar as despesas processuais e honorários aos procuradores da autora, no
valor equivalente a 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, parágrafo
terceiro do CPC, em virtude do bom trabalho realizado. O prazo para o pagamento da
indenização é de 15 dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de incidência de
multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 475-J do CPC."

Irresignada com a prestação jurisdicional, a sociedade empresária
requerida interpôs recurso de apelação (fls. 113/127), reconhecendo, inicialmente, o
extravio da bagagem da requerente, contrapondo-se, contudo, relativamente a
condenação que lhe foi imposta no Primeiro Grau. Em seguida, rechaça a incidência
do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da legislação
específica (Código Brasileiro de Aeronáutica). Censura a inversão do ônus probatório,
ante a impossibilidade legal de abrir a mala do passageiro a fim de verificar seu
conteúdo. No tocante aos danos materiais, reforça a alegação de não ter sido
comprovada nos autos a existência e o valor dos bens supostamente perdidos,
defendendo a limitação tarifária prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica. Ao final,
repele o dano moral arbitrado, requerendo sua improcedência ou minoração. Ao final,
requer o conhecimento e provimento do recurso.

Igualmente inconformada a autora interpôs recurso de apelação (fls.
142/152), pugnando pela majoração do valor da condenação ante a condição
econômica da requerida e a gravidade da ofensa.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 158/175), ascenderam os autos a
esta Corte de Justiça.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Admissibilidade
É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de

pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do
recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise
dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do
procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso
de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento,
interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de
recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo Â– fls. 128/129
e fl. 153). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo
que os extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passa-se à
análise dos recursos.

2. Do recurso da TAM Linhas Aéreas S/A
2.1. Prefacial: do contrato de transporte aéreo e da aplicabilidade do

Código de Defesa do Consumidor
Inicialmente, a requerida rechaça a aplicação do Código Consumerista,

ao argumento de que ao presente caso deve ser aplicada a legislação específica, qual
seja, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Pois bem.
Diante da insurgência aventada pela demandada, necessário tecer

algumas considerações acerca do contrato de transporte aéreo e a legislação
aplicável ao caso.

Em regra, as cláusulas contratuais do transporte aéreo estão incluídas
no bilhete de passagem, de modo que a adesão a essas condições é tácita, em razão
do passageiro não assinar qualquer documento.

Desta forma, a obrigação do passageiro restringe-se ao pagamento do
preço e a obediência às normas do contrato tipicamente de adesão e, de outro norte,
o transportador assume uma obrigação de resultado, qual seja, transportar o
passageiro e/ou o objeto são e salvo ao seu destino.

Nesse sentido, ao ofertar serviço no mercado de consumo, a empresa
aérea demandada sujeita o exercício de sua atividade às normas legais estabelecidas
no Código de Defesa do Consumidor, pois qualifica-se como fornecedora nos termos
do artigo 3º, da Lei n. 8.078/1990, in verbis:

"Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,

Gabinete Desa. Denise Volpato



salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."
Observa-se, portanto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes

afigura-se como de consumo, e, em razão dessa característica se tratar de uma
especificidade do caso em comento, a aplicação da norma consumerista não fere a
regra geral hermenêutica de prevalência da lei especial, em detrimento da lei geral.

Dessarte, eventual descumprimento deste resultado, importa no
inadimplemento da obrigação assumida e por consequência na responsabilização do
transportador, que por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (e
igualmente do artigo 734 do Código Civil) é objetiva e, portanto, escorada na teoria do
risco.

A aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica Â– que não deve ser
integralmente desprezado Â–, portanto, deve sofrer os temperos do Código de Defesa
do Consumidor.

In casu, portanto, a partir do momento que a autora pagou a passagem
à empresa de transporte aéreo, criou-se a relação de consumo, na qual se esperava a
devida prestação de serviço.

Dessa forma, conclui-se que a empresa de transporte aéreo assume o
risco integral pelos danos causados às pessoas e coisas transportadas, eximindo-se
da responsabilidade quando comprovar ter o dano sido provocado por fator alheio ao
exercício de sua atividade (na forma do § 3º, do artigo 14/CDC, e do artigo 264, II, do
Código Brasileiro de Aeronáutica).

Acerca da responsabilidade do transportador, ensina Sílvio de Salvo
Venosa:

"A responsabilidade do transportador é objetiva. O Decreto Legislativo n. 2.681,
de 7-12-12, estabeleceu a responsabilidade objetiva das estradas de ferro, cuja
orientação foi estendida por analogia aos transportes em geral. O dever da
incolumidade do transportador é com relação a coisa e pessoas. Não há
necessidade da vítima provar a culpa do transportador, que somente se exonera de
indenizar na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima.
(Direito Civil: Contratos em espécie, v. III. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2003, p. 488)

No mesmo sentido, destaca-se da Jurisprudência Catarinense:
"1. A compra de passagem encerra uma relação de consumo entre o

passageiro (consumidor) e a companhia aérea (fornecedora), a ela aderindo,
também como fornecedora, a agência de viagens responsável pela intermediação da
transação.

2. Na cadeia de fornecedores, todos respondem objetivamente pela defeituosa
prestação do serviço (parágrafo único do art. 7º combinado com o caput do art. 14,
ambos do Código de Defesa do Consumidor)" (TJSC, Apelação Cível n.
2008.024283-9, de Blumenau, Relator: Des. Newton Janke).

Assim, afastada a insurgência e configurada a relação de consumo entre
as partes, plenamente possível a aplicação do Código Consumerista.

2.2. Mérito
Estabelecido o marco legal regulatório, passa-se a análise do mérito da

insurgência.
Trata-se de recurso de apelação no qual a companhia aérea demandada
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insurge-se com relação aos consectários financeiros aplicados pelo magistrado em
razão da noticiada perda da bagagem na viagem de ida, e extravio na de volta.

Denota-se, pois, restar assentada a configuração do ato ilícito, haja vista
a própria requerida ter admitido, em suas razões, a perda e posterior extravio da
bagagem da autora (fl. 114), limitando-se a celeuma à valoração da prova
relativamente aos danos materiais e morais a que foi condenada em Sentença.

Sob esta ótica, passa-se à análise das insurgências aventadas pela
requerida com relação ao dano material e dano moral.

2.3.1. Do dano material
A requerida alega não ser possível sua condenação em danos materiais

na extensão decretada no julgado a quo, porquanto não teria sido comprovado nos
autos a existência e o valor dos bens supostamente perdidos no trajeto
Navegantes/SC/Brasil Â– Paris/França.

Defende, assim, a possibilidade de condenação nos limites
estabelecidos no Código Brasileiro de Aeronáutica em virtude da autora não ter
declarado previamente o conteúdo da bagagem perdida.

Sem razão, contudo.
Isso porque, ao contrário do que afirma a requerida, a autora acostou

aos autos documento comprovando a reclamação feita junto ao balcão da TAM
tão-logo chegou ao destino (no aeroporto de Charles de Gaulle, Paris/Fraça), sobre a
perda da bagagem (fl. 21), bem como, uma lista constando o valor equivalente aos
pertences que estavam dentro da mala (fl. 12/12v), além de extratos (fls. 23/30)
demonstrando ter adquirido mercadorias enquanto esteve no exterior.

Em que pese a requerida insistir na tese de não haver provas do
conteúdo da bagagem (e, por conseguinte, de que o valor alegado pela autora
realmente corresponda ao dos bens que estavam na bagagem perdida), pelo fato de
a consumidora não ter preenchido previamente Declaração dos Bens transportados,
tal argumento não merece prosperar.

Ora, por força do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as
relações jurídicas em geral, e detém importância ímpar nas relações de consumo, é
dever do fornecedor de serviços informar o consumidor contratante acerca de todas
as características do serviço.

Essa regra encontra-se insculpida no Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,

com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"

Nesse sentido, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade na
prestação do serviço, inclusive no tocante ao cumprimento dos deveres anexos, como
de informação (até mesmo porque ao consumidor não seria possível comprovar o fato
negativo).

Deste modo, o simples fato da sociedade empresária aérea não ter
comprovado a entrega de formulário para declaração dos bens transportados à autora
no momento do embarque Â– assim como não ter demonstrado o cumprimento
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integral do seu dever de bem informar Â–, mostra-se suficiente para que se
reconheça a validade da declaração de bens apresentada pela consumidora após a
perda de seus bens.

Outrossim, cediço que raramente tal procedimento é adotado pelas
companhias aéreas, não sendo razoável, exigir-se da consumidora tal iniciativa.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
"O dano material consistiu na perda da bagagem, e a indenização deve

corresponder ao exato valor do dano.
Alega-se que o limite de indenização somente não incide quando o passageiro

faz a declaração dos valores da bagagem. Hoje, porém, na perspectiva da legislação
sobre o consumo, há de se entender que a exoneração da companhia de transporte -
responsável, em princípio - ocorre quando ela exige do passageiro a declaração do
valor, a lhe permitir a verificação do declarado. Se a companhia deixa de tomar essa
providência, não pode invocar o privilégio. Tal é a regra que se encontra no Projeto
do Código Civil, aprovado pelo Senado Federal: "É lícito ao transportador exigir a
declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização." (art. 733,
parágrafo único).(STJ. Recurso Especial n. 156240-SP. Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar)

Destarte, não existindo provas capazes de afetar a credibilidade da lista
apresentada pela autora, e tendo sido a requerida negligente na prestação do serviço
ofertado, conclui-se que deve preponderar os documentos de fls. 12/12v e fls. 23/30.

Em situação semelhante, já se manifestou esta Corte de Justiça:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANO MATERIAL E

MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO E EXTRAVIO
DE MATERIAL DE TRABALHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em contrato de transporte de bagagem, o transportador deve entregar ao
passageiro nota com a indicação do valor declarado dos volumes, conforme artigo
234 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Não o fazendo, aplicam-se os artigos 6º e
14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, não tendo a ré apresentado
qualquer prova suficiente a macular o valor dos bens declarado pela autora na
petição inicial, deve ser reconhecido o direito desta. (TJSC, Apelação Cível n.
2006.010737-1, de São João Batista. Rel. Des. Carlos Prudêncio, julgado em:
26.02.2008). (grifei)

Outrossim, conforme inicialmente mencionado, trata-se de um contrato
de transporte, no qual a empresa aérea requerida assumiu uma obrigação de
resultado e, portanto, eventual dano causado à consumidora ou a sua bagagem é de
sua responsabilidade, por força da teoria do risco atribuída a sua atividade (artigo 14,
do Código de Defesa do Consumidor e artigo 260 do Código Brasileiro de
Aeronáutica).

A consequência para o descumprimento do dever de boa-fé objetiva,
portanto, não pode ser a aplicação da indenização tarifada prevista no Código
Brasileiro de Aeronáutica Â– quando menor do que o valor declarado pelo consumidor
Â–, porquanto a ninguém é permitido locupletar-se da própria torpeza (mesmo que o
ato não tenha sido praticado com dolo).

Posicionamento contrário, dessarte, premiaria a negligência da
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requerida que mesmo depois de extraviar a bagagem da autora, sairia ilesa da
obrigação de ressarcir, pelo simples fato da não comprovação documental do
conteúdo transportado, que, também, era sua obrigação.

Desse modo, deve permanecer a condenação imposta pelo juízo a quo,
que determinou o pagamento de R$ 2.546,11 (dois mil quinhentos e quarenta e seis
reais e onze centavos) a título de danos materiais.

2.3.2. Do dano moral
Ainda em apelação, a requerida argumenta não ser devida indenização

por dano moral, haja vista não ter o dano sido comprovado pela autora.
Sucessivamente, postula a minoração da quantia fixada na Sentença em R$
10.000,00 (dez mil reais).

Sem razão, contudo.
Entretanto, afigura-se cediço na jurisprudência ser desnecessária a

comprovação do dano no caso em apreço, pois trata-se de dano moral presumido ou
dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe da produção de outras provas
pois a lesão extrapatrimonial é presumida.

Isso porque, o abalo ao patrimônio anímico é uma consequência
cognoscível pelo julgador como uma decorrência lógica do ilícito - in re ipsa -, nos
termos do artigo 335, do Código de Processo Civil, verbis:

"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 da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame
pericial."

A propósito, observa Sérgio Cavalieri Filho:
"Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa
é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de
ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa.;
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma
presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum"
(Programa de responsabilidade civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 101 e
102).

Nesse viés, na hipótese em exame, por dano moral revelou-se todo o
sofrimento, angústia e desgosto suportado pela autora que ao desembarcar em país
estrangeiro, esperando usufruir de momentos de lazer ao comemorar as festividades
de final de ano, foi privada de seus pertences pessoais por todo o período em que
passou fora do país.

Implica dizer, o fato ocorrido não impingiu à autora mero dissabor
cotidiano, mas sim sofrimento extraordinário que lhe gerou indubitavelmente dano
moral (abalo anímico), merecendo, por esse motivo, ser devidamente compensado.

Ora, em face da dificuldade (quase uma impossibilidade) de
comprovação fática do abalo de ordem exclusivamente moral (danos anímicos), a
aferição da ocorrência do dano moral decorre da análise pelo magistrado das
circunstâncias do caso concreto, à luz da experiência ordinária do cidadão comum
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(considerada a cultura local) Â– artigo 335/CPC Â–, de modo que, em última análise,
o reconhecimento da consequência danosa advém de fato notório (artigo 334, I, do
Código de Processo Civil).

Diante da experiência do homem médio afigura-se desnecessária a
prova do prejuízo moral causado, pois são presumidos os efeitos nocivos do ato
perante o meio social da consumidora/vítima, não merecendo guarida a alegação da
empresa apelante.

Destarte, resta incólume o dever da requerida/apelante de indenizar o
dano moral causado à autora.

Quanto ao pleito de minoração do quantum indenizatório, em razão da
existência de recurso da autora visando a sua majoração, os pedidos serão
analisados conjuntamente.

3. Do recurso da autora
A autora interpôs recurso de apelação pedindo a reforma da Sentença

no que tange ao valor da indenização a título de danos morais fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais), postulando sua majoração.

A requerida, por sua vez, apela pedindo a reforma da Sentença no que
tange ao valor da indenização a título de danos morais, postulando sua minoração.

Pois bem.
Importa salientar, com relação a reparação do dano moral, que a

indenização imposta não deve representar enriquecimento indevido ao requerente,
afigurando-se em abuso e exagero, pois que, tem por finalidade, tão-somente,
compensar a vítima, pelo sofrimento suportado, e inibir o agressor a novas omissões
da mesma natureza.

Em virtude da inexistência de parâmetros legais para fixação da verba
indenizatória, prepondera na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o
arbitramento da indenização pelo Magistrado levará em consideração os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade a fim de analisar as peculiaridades do caso
concreto e as funções pedagógicas e inibitórias da reprimenda.

Nesse sentido, destaca-se desta Colenda Câmara:
"Deve o julgador, quando da fixação da condenação decorrente de danos

morais com caráter reparatório, educativo e punitivo, sopesar a condição
socioeconômica dos envolvidos, a intensidade da culpa despendida para o evento e
a gravidade do dano acarretado." (TJSC, Apelação Cível n. 2001.020954-3 de São
João Batista, Rel. Des. Carlos Prudêncio, julgado em 31/5/2006).

In casu, restringe-se o feito à obtenção de compensação pecuniária pelo
extravio da bagagem da autora ocasionado em virtude da negligência da empresa
aérea requerida.

Em casos tais, a indenização arbitrada deve guardar, além do caráter
compensatório pela aflição e intranqüilidade causadas pelo ato ilícito praticado,
também o caráter pedagógico e inibitório, vez que visa precipuamente coibir a
continuidade ou repetição da prática pela sociedade empresária requerida.

Sob esta ótica e visando a proteção da sociedade com a prevenção de
novas práticas desidiosas, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
fixado na Sentença, não se afigura proporcional a extensão do dano à cidadania e
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dignidade da autora.
Isso porque, no caso em apreço, diante da gravidade dos fatos, haja

vista a violação continuada dos direitos da autora, o quantum indenizatório fixado
encontra-se aquém da extensão dos danos impingidos à parte.

Para além de perder a mala da autora no trajeto de ida ao continente
europeu em época das festividades de final de ano Â– em que o clima encontra-se
bastante frio na localidade Â–, deixou de prestar-lhe auxílio financeiro para aquisição
de novas vestimentas no momento adequado (no destino), o que poderia ter evitado
sobremaneira as consequencias danosas.

Por evidente que referidos fatos, para além de atrapalhar a fruição
serena das festividades do final do ano de 2007, têm o condão de ofuscar na memória
o brilho dos momentos excepcionais de lazer.

Demais disso, o dano impingido, sofreu severo agravamento em seu
aspecto anímico, no momento em que a autora, já fragilizada pela perda de sua
bagagem no trajeto de ida, ao desembarcar de volta ao Brasil não encontrou seus
pertences recém adquiridos na esteira de bagagens Â– tendo de aguardar no
aeroporto a chegada de outro vôo proveniente de Paris/França (no qual a mala foi
embarcada por engano) para então receber sua mala.

Evidenciada, portanto, a gravidade da conduta.
Outrossim, verifica-se figurar, de um lado, a autora, consumidora que

suportou os nefastos efeitos da desídia da parte demandada e, de outro, a companhia
aérea TAM Linhas Aéreas S/A, sociedade empresária aérea de elevada capacidade
organizacional e reconhecido poderio econômico, que extraviou suas bagagens,
negligenciando a prestação de seus serviços.

Nesse contexto, há de se salientar não importar a indenização em
verdadeiro enriquecimento ilícito, haja vista visar tão-somente ao restabelecimento da
dignidade da requerente (vítima) por meio da agressão ao patrimônio material do
ofensor.

Diante das circunstâncias, o ofendido é obrigado a suportar a
transformação de sua dor e aflição (patrimônio imaterial) em pecúnia (patrimônio
material), não se tratando, portanto, de escolha (o que seria imoral, e certamente
defeso pelo Direito), mas sim de coerção indiretamente realizada ao próprio ofensor.

A fixação do montante indenizatório, portanto, deve ser norteada pela
equidade, levando-se em consideração a capacidade financeira das partes, a
extensão do dano impingido à parte autora (artigo 944 do Código Civil), e o grau de
aviltamento dos valores social e constitucionalmente defendidos (artigo 1º, incisos II e
III, da Constituição Federal; artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro) da dignidade humana e cidadania, tudo conforme a gravidade da ofensa.

Deste modo, o que se apresenta contrário à razoabilidade é a minoração
da indenização conforme pleiteado pela empresa aérea apelante. Ora, indenizações
arbitradas em valores ínfimos se comparados aos lucros obtidos pela requerida, são
de todo iníquas à finalidade pedagógica do instituto, servindo muito mais como um
estímulo à manutenção de serviços defeituosos e práticas desidiosas dos
fornecedores de serviços de tranporte aéreo.
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Assim, ponderadas as particularidades do caso em exame, forte nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar o enriquecimento
sem causa, impõe-se a majoração do valor arbitrado para R$ 41.500,00 (quarenta e
um mil e quinhentos reais) sugerido na inicial, visando, com isso, atribuir à
indenização o necessário caráter inibidor e pedagógico essenciais ao fortalecimento
da cidadania e melhoria dos serviços prestados à sociedade em geral.

4. Litigância de má-fé
Nos termos do Diploma Processual Civil, reputa-se litigante de má-fé

aquele que altera propõe recurso com argumento já rechaçado pela jurisprudência,
em intuito manifestamente protelatório (art. 17, VI e VII, do Código de Processo Civil).

Trata-se de um poder-dever do juízo de manutenção da probidade e
lealdade processual (art. 14, II, do Código de Processo Civil) Â– porquanto o processo
visa tão-somente a elucidação da verdade como forma de equacionar as vontades
dissonantes das partes Â– e, portanto, há de ser reconhecida de ofício, como exprime
a literalidade do artigo 18 do CPC.

In casu, a requerida interpôs recurso contra entendimento consolidado
nos tribunais pátrios, do que se infere sua intenção de protelar o trânsito em julgado
do feito, que mereceu escorreita análise na instância a quo.

Pois bem, evidenciada a intenção de valer-se do expediente recursal
tão-somente para protelar o pagamento de indenização claramente devida, impõe-se
seja aplicada à requerida, de ofício, a pena por litigância de má-fé, a qual arbitro em
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de multa e 20% (vinte
por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de indenização, nos termos dos
arts. 17, VI e VII e 18, caput do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, de se salientar haver se consolidado recentemente nas
instâncias judiciais superiores a desnecessidade de comprovação dos danos
suportados pela parte adversa para fins de fixação da indenização por infringência à
lealdade processual.

A lei processual civil não exige comprovação dos danos suportados,
relegando ao prudente arbítrio do Estado-Juiz o estabelecimento do valor da
indenização. Verbis:

"Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de
má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a
indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários
advocatícios e todas as despesas que efetuou. (Redação dada pela Lei nº 9.668, de
23.6.1998)

§ 1o Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada
um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles
que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não
superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por
arbitramento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)"

Destacam-se, os danos impingidos, no mínimo, ao patrimônio ideal da
parte adversa em razão do recurso protelatório, especialmente por renovarem os
sentimentos de angústia e inquietude tocantes à pretensão injustamente resistida.
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Nesse viés, ainda, de se ressaltar não diferenciar a lei processual qual
espécie de prejuízo podem ser objeto de reparação, sendo assente que após a
promulgação da atual Constituição Federal em 05/10/1988 os danos de ordem
exclusivamente moral Â– ou seja, à esfera patrimonial ideal da pessoa Â–, em
respeito ao enaltecimento da dignidade intrínseca a cada ser humano, devem ser
objeto de reparação.

Outrossim, para além do caráter reparador dos inexoráveis danos
experimentados pela parte que aguarda a solução de uma controvérsia Â– danos
estes de difícil ou impossível comprovação material Â–, o instituto tem nítidos
contornos inibitórios Â– visando a manutenção da dignidade da jurisdição, e da
finalidade pública do processo.

Por esses motivos, é devida também a indenização em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo a imprimir na reprimenda caráter
pedagógico e inibitório.

É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Em momento algum a lei processual exige que haja prova do prejuízo como

sustentado pela parte recorrente. Tenho que a procrastinação no processo é causa
suficiente para a configuração do prejuízo à parte contrária e ao andamento
processual do feito." (Resp n. 861.471/SP, rel. Min. João Otávio Noronha, julgado em
9/2/2010)

Assim, pela temeridade e caráter procrastinatório do recurso, resta
evidenciada a má-fé processual do recorrente, a quem, de ofício, impõe-se multa de
1% (um por cento) e indenização de 20% (vinte por cento), ambas a incidir sobre o
valor atualizado da causa.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso da requerida
e negar-lhe provimento e conhecer do recurso da autora e dar-lhe provimento para
majorar o quantum indenizatória a título de danos morais para R$ 41.500,00
(quarenta e um mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora a contar do evento
danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária a contar do arbitramento (súmula
362/STJ). De ofício, a título de litigância de má-fé, condenar a requerida ao
pagamento da multa de 1% e da indenização de 20%, ambas a incidir sobre o valor
atualizado da causa.

Este é o voto.
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