
Apelação Cível n. 2014.046336-0, da Capital
Relator: Des. Henry Petry Junior

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EMPRESA
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM Â–
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

(1) GRATUIDADE. PREPARO REALIZADO.
PECULIARIDADES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL.
BENESSE INDEFERIDA.

- O recolhimento do preparo recursal, a contratação de
advogado e as peculiaridades da espécie, formam conjunto que
impede a concessão da gratuidade.

(2) VALOR DA INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ.
QUANTUM INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO.

- A compensação por danos morais deve considerar, além da
extensão do dano, o grau da culpa do ofensor e suas condições
econômico-financeiras, os fins pedagógico, inibitório e reparador
da verba, a fim de que reste proporcional. Assim, deve o
arbitramento do quantum indenizatório fundar-se sempre no
critério de proporcionalidade/razoabilidade, tendente a
reconhecer e condenar o réu a pagar valor que não importe
enriquecimento indevido para aquele que suporta o dano, mas
uma efetiva compensação de caráter moral e uma séria
reprimenda ao ofensor, desestimulando a reincidência.

- Afastada a concorrência de culpas, e revelando-se
desproporcional o valor arbitrado, urge majoração, estabelecida
de acordo com os parâmetros desse Órgão Fracionário.

(3) JUROS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO
INICIAL: CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

- Na responsabilidade contratual, tal como se dá no contrato
de transporte aéreo, sobre as verbas compensatórias por danos
morais devem incidir juros de mora a contar da citação.

(4) SELIC. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
406 DO CC E DO ART. 161, § 1º, DO CTN. VERBETES 54 E 362
DA SÚMULA DO STJ.

- "Pela melhor hermenêutica que se pode emprestar, a taxa
Selic não é índice de correção válido, pois, além de estar
acrescida de correção monetária e ser submissa a percentuais
inconstantes, não se coaduna com o próprio fim a que se



destinam os juros moratórios." (TJSC, AC 2007.034222-2, rel.
Des. Fernando Carioni, j. em 25.10.2007).

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.046336-0, da comarca da Capital (1ª Vara Cível), em que é apelante Winnie
Martini da Cunha, e apelada American Airlines Inc:

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Jairo Fernandes Gonçalves e Odson Cardoso Filho.

Florianópolis, 28 de agosto de 2014.

Henry Petry Junior
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

1 A ação
Perante a 1ª Vara Cível da comarca da Capital, Winnie Martini da Cunha

ajuizou, em 17.11.2009, ação de indenização por danos morais (n.
00743754520098240023) em face de American Airlines Inc, nos autos qualificados.

Alegou, em síntese, que foi presenteada pelos seus pais com uma
viagem para conhecer os parques da Disney, em Orlando (Estados Unidos), como
presente pelo seu aniversário de 15 (quinze) anos. Ao desembarcar do vôo operado
pela ré, em Miami (Estados Unidos), constatou o extravio de sua mala. Com
esperanças de que sua bagagem tivesse sido despachada diretamente para Orlando,
seu destino final, frustrou-se novamente ao aguardar em vão por sua mala.

Registrou a ocorrência junto à empresa ré, com a descrição da mala e
de seu conteúdo, e informou telefones e endereço por meio os quais poderia ser
contatada quando a mala fosse localizada.

No entanto, durante os 15 (quinze) dias de viagem, não obteve qualquer
informação a respeito da mala extraviada, a qual só lhe foi devolvida 5 (cinco) dias
após o retorno ao Brasil, danificada e com os pertences molhados.

Relatou sofrimento e frustração por passar todo o período da viagem
sem seus pertences e dependendo de empréstimo das roupas e demais itens de suas
colegas para vestir-se.

Descreveu também sua indignação ante a falta de amparo da ré, que
além de extraviar sua mala, não lhe ofereceu qualquer amparo material para amenizar
o inconveniente.

Alegou a configuração de relação de consumo, pelo que pugnou pela
aplicação da legislação Consumerista e a inversão do ônus da prova em seu favor.

Ante tais fatos, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.

Acostou documentos às fls. 10/32.
A Juíza Lucilene dos Santos proferiu decisão interlocutória em que

deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora (fl. 34).
Devidamente citada, a ré apresentou resposta na forma de contestação

(fls. 68/83), oportunidade em que argumentou que o caso deve ser regido pela
Convenção de Varsóvia, e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que a
mala da autora chegou em Miami Â– EUA no dia seguinte ao desembarque, mas que
não lhe foi entregue porque o número de telefone fornecido na reclamação de extravio
era de um restaurante (Victorios Brazilian Restaurant), no qual não se conhecia a
autora. Ante a impossibilidade de contatá-la, sua bagagem foi encaminhada ao
escritório da ré em Orlando, aguardando pela procura daquela, que não ocorreu.

Asseverou que no site da empresa existe informação clara de que, em
ocorrendo extravio da bagagem, é necessário o fornecimento de informações exatas
a fim de localizar a mala e seu proprietário, o que não ocorreu no caso.

Aduziu, por fim, a responsabilidade da própria autora pela demora na
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restituição da mala e inexistência de dano moral, pelo que pugnou a improcedência
do pedido exordial. Alternativamente, pediu prudência e moderação em eventual
condenação por danos morais.

Juntou documentos (fls. 84/111).
A autora impugnou a contestação (fls. 116/118-v), reiterando a aplicação

do Código de Defesa do Consumidor. Rebateu as alegações da ré, afirmando que: a)
foram feitos diversos contatos com a empresa aérea e nunca se ficou sabendo de que
a mala fora localizada; b) a informação do telefone do restaurante é prática reiterada
daquela e de outras empresas de turismo, e o dono do estabelecimento estava ciente
do ocorrido e se dispôs a auxiliar, sendo inverídica a informação de que ninguém no
restaurante conhecia a autora; c) a proprietária da agência de turismo, bem como
todo o grupo, estiveram no restaurante e também ligaram para esse estabelecimento,
mas ninguém tinha qualquer informação a respeito da mala; d) após chegar ao Brasil,
a proprietária da agência de turismo entrou em contato com a empresa aérea
informando do retorno e solicitando o envio da bagagem à Florianópolis, e nesse
contato a empresa sequer mencionou que a mala fora recuperada; e) além do
telefone do restaurante, o número do celular do guia que acompanhava a autora
também foi fornecido na reclamação de extravio, para o qual a empresa aérea não
ligou; f) a informação de que a mala chegara ao destino não foi disponibilizada no site
para acompanhamento.

Manifestação do Ministério Público às fls. 127/129, opinando pela
aplicação do CDC e realização de audiência de instrução e julgamento.

Audiência de conciliação à fl. 132, inexitosa.
Produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora

gravados em mídia audio-visual (fl. 143).
Após, sobreveio sentença.
1.1 A sentença
No ato compositivo da lide (fls. 145/150), lançado em 09/08/2013,a

magistrada a quo Â– Juíza Andresa Bernardo Â– julgou procedente o pedido inicial
para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais à autora
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia a ser acrescida de juros de mora de
1% ao mês do evento danoso até a prolação da sentença, a partir do que o valor
deverá ser reajustado pela Selic. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas
processuais e honorários de advogado, os quais foram fixados em 15% (quinze por
cento) do valor da condenação.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes (fls. 154/156 e
158/160), a fim de solver contradição referente ao valor da indenização, uma vez que
no corpo do acórdão constou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estes foram
acolhidos, sanando a contradição e fixando o valor da indenização em R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos moldes da parte dispositiva da sentença (fls. 163/164).

1.2 O recurso
Irresignada, a autora interpõe recurso de apelação (fls. 171/184).

Sustenta, em resumo, que o valor arbitrado para a indenização por danos morais é
irrisório, insuficiente para reparar os danos morais vivenciados em virtude do extravio
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de sua mala e não recuperação da mesma durante todo o período (15 dias) de sua
viagem. Pugna pela majoração do valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais). Pleiteia, ainda, o deferimento do benefício da Justiça gratuita, com a
correspondente devolução do valor do preparo ao procurador da autora.

Com a apresentação das contrarrazões (fls. 190/197), ascenderam os
autos a esta Corte.

É o relatório possível e necessário.
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VOTO

2 A admissibilidade do recurso
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, e ausente irregularidade

na representação processual da postulante, a considerar o termo de audiência de fl.
132, conhece-se do recurso.

2.1 O mérito
2.1.1. O requerimento de Justiça gratuita
Embora a autora tenha recolhido as custas de preparo (fl. 185), formula

pedido de Justiça gratuita nas razões recursais.
De acordo com o artigo 8° da Lei n. 1.060/50, os benefícios

compreendem os atos até o final do litígio. Porém, a situação dos autos, em que
houve o recolhimento do preparo, impede a sua concessão.

Isso porque a orientação deste Tribunal ressoa no sentido de que o
recolhimento das custas do preparo recursal é indício da capacidade econômica da
parte, o que não a torna merecedora do benefício pleiteado.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência desta Corte:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO

PARTICULAR E PAGAMENTO DE PREPARO. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS
DA POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS E COM OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (TJSC. AC
2003.024721-1, de Capinzal. Relª. Desª. Maria do Rocio Luz Santa Ritta. j. em
06.06.2006)

E ainda:
[...]
Se a parte deixou evidenciado possuir condições financeiras suficientes, a

ponto de arcar com honorários de seu advogado e efetuar o recolhimento do preparo
do recurso, não se pode concebê-la necessitada e hipossuficiente, justificando-se o
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJSC. Apelação cível
2002.007324-0, da Capital. Rel. Des. Mazoni Ferreira. j. em: 29.08.2002)

Assim, ausente constatação de hipossuficiência financeira frente às
despesas do processo, indefiro o benefício da Justiça gratuita.

2.1.2. O quantum indenizatório Â– culpa concorrente da autora
2.1.2.a. O mérito recursal restringe-se ao valor fixado pela magistrada a

quo para a indenização dos danos morais sofridos pela autora em virtude do extravio
da mala pela empresa ré.

Ponderou a magistrada que a quantificação da indenização deve levar
em conta a concorrência da autora para o evento, uma vez que forneceu, no
formulário de reclamação do extravio, telefone de um restaurante situado em Orlando
por meio do qual a empresa aérea não logrou entrar em contato com a autora quando
da chegada de sua mala Â– o que ocorreu apenas 1 (um) dia após o desembarque no
destino.

Assim, entendeu a sentenciante que a indenização deve ser limitada ao
único dia em que, por desorganização da ré, a mala ficou perdida.
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A autora argumenta que, a despeito da inversão do ônus da prova em
seu favor, a Juíza entendeu como verdadeira a informação trazida à fl. 125, segundo
a qual a empresa ré teria se dirigido ao restaurante indicado como contato para a
entrega da mala.

De plano, há que se observar que na petição mencionada não consta a
informação de que representante da ré se dirigiu fisicamente àquele restaurante em
busca da autora a fim de restituir sua valise. Em verdade, o que alegou é que "a
autora não foi localizada no telefone fornecido pela empresa Seara Turismo" (fl. 75),
de forma que se conclui que a procura pela autora consistiu em uma tentativa de
contato por telefone.

Isso também é o que foi apreendido pela sentenciante, de acordo com a
qual "a empresa telefonou para o número fornecido, sendo informada que a autora
era pessoa desconhecida no restaurante" (fl. 148).

Logo, constata-se que, de fato, a empresa ré afirma que tão somente
telefonou para o número indicado na reclamação de extravio e não logrou êxito em
encontrar a autora.

É de se concluir que, realmente, a empresa fez esse contato por
telefone, pois sabia, já na contestação, a natureza e o nome do estabelecimento cujo
número foi informado como contato da autora.

Ocorre que não é possível imputar à autora a culpa pelo próprio
infortúnio, por uma série de razões.

Em primeiro lugar, é a ré quem extravia bagagens. Todos os dias.
Trata-se de fortuito infelizmente corriqueiro da parte de empresas aéreas, com as
quais estão, ou ao menos deveriam estar, habituadas e acostumadas com o melhor
proceder.

A autora, por sua vez, fazia sua primeira viagem, aos 15 anos. Como
relata em seu depoimento pessoal, estava perdida e sem saber o que fazer diante do
infortúnio, e só seguiu ordens e preencheu o formulário da forma que lhe foi dito para
fazê-lo.

Rechaça-se, desde já, a alegação da ré de que a autora deveria ter
seguido as orientações disponíveis no site da empresa aérea para preencher o
formulário de extravio, uma vez que no momento da reclamação encontrava-se diante
do guichê da empresa sem acesso àquelas informações, tocando a ré, por meio de
quem atendeu a ocorrência da autora, prestar a melhor orientação para o deslinde do
caso.

Se, por um lado, é visível que a orientação da empresa de turismo em
dar o telefone do restaurante era falível, por outro lado, a empresa aérea se descurou
em procurar outros meios de localizar a autora. Não pediu o endereço do local onde
se hospedaria, não perguntou o melhor horário para encontrá-la, não pediu um
número de telefone celular no qual pudesse localizá-la, não perguntou o e-mail da
autora. É sabidamente difícil localizar uma pessoa por meio de um telefone fixo
durante uma viagem, sendo o e-mail uma alternativa muito mais segura de que a
mensagem chegará ao seu destinatário, notadamente com a facilidade de acesso a
internet no local (Orlando).
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Ademais, o grupo com o qual a autora viajou hospedou-se em uma
casa, e não em um hotel, na qual não havia telefone. Ante essa peculiaridade, era
praxe das empresas de turismos, de acordo com a autora e a testemunha Leandro
(1min37s), fornecer o telefone do restaurante em situações como a presente, uma vez
que sempre haveria alguém no local, enquanto que na casa alugada não havia
ninguém na maior parte do dia, já que o grupo estava visitando as atrações do lugar.

O que a empresa aérea ré fez foi telefonar para o restaurante, uma
única vez, e conformar-se com a resposta obtida de que nenhuma pessoa com aquele
nome trabalhava naquele local (they do not have any employee by that name Â– fl.
74). Ora, não se estava procurando por um funcionário. Provavelmente, se tivesse
explicado que a situação se tratava de um extravio de mala, a informação teria
chegado à autora ou aos responsáveis pelo restaurante que tinham ciência do
ocorrido, uma vez que já realizado esse procedimento outras vezes. Em vez disso,
presumiu, na primeira tentativa frustrada de contato telefônico, que o número
fornecido pela própria autora não servia para localizá-la, o que vai contra toda a
presunção de que quem está privado de sua mala e bem pessoais quer ser
encontrado o quanto antes.

Além disso, consta do formulário a indicação de que o andamento do
processo de procura da bagagem poderia ser verificado no site da empresa aérea. A
autora alega que a informação de que a mala fora localizada um dia após sua
chegada em Orlando nunca esteve disponível no site (fl. 117-v), o que não foi
contra-argumentado pela ré. É, portanto, incontroverso, que a autora acompanhou o
processo junto a ré - em vão, pois o site não foi alimentado com a informação de que
a mala havia sido localizada. Ora, a própria ré afirma que a autora deveria ter seguido
as instruções no site da empresa para preencher o formulário, mas, de sua parte, não
diligenciou para que o mesmo site tivesse alguma utilidade na solução do problema
da autora.

Outro argumento contundente é que foi fornecido também um número
de celular do monitor que estava acompanhando o grupo em viagem (fl. 18).
Efetivamente, consta daquele documento número de telefone escrito a mão, com o
nome Adriano, a quem a testemunha Leandro referiu-se como guia do grupo (0:33s),
que acompanhou a autora no preenchimento do formulário (55s) Â– informação esta
também não contraditada pela ré. Portanto, é também incontroverso que foi fornecido
ao menos um outro número de telefone no formulário, com o qual a ré sequer tentou
entrar em contato.

Além disso, na transcrição do trâmite do procedimento de localização da
mala (fls. 73 e 74) consta, além do contato do restaurante, mais outro número de
telefone (4832160100 Â– fl. 74), o qual a autora afirma ser da empresa de turismo em
Florianópolis (fl. 117-v). A empresa ré não refere em momento algum ter procurado
localizar a autora por meio desse número, por meio do qual certamente algum
responsável da empresa de turismo no Brasil faria chegar a informação à autora, o
que só reforça a negligência e ineficiência da companhia aérea no trato do caso.

A Juíza considerou que a autora não tentou entrar em contato com a
empresa aérea (fl. 148), imputando a ela, portanto, culpa pelo prolongamento do
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extravio da valise.
Em seu depoimento pessoal, a autora, realmente, afirmou que não

entrou em contato com a ré. Mas, com a devida vênia, há que se ponderar que ela
própria, além de jovem e inexperiente (tinha só 15 anos à época), pelo fato de estar
acompanhada de responsáveis e ainda não dominar a língua inglesa, não tinha
mesmo condições de resolver sozinha o problema. O que não quer dizer, gize-se, que
não não se tentou entrar em contato com a ré.

Ocorreu justamente o contrário. A testemunha Leandro declarou que
Adriano, o guia, entrava em contato por telefone com a empresa ré (1min58s), sem
obter sucesso na localização da mala. Outras tentativas de contato telefônico também
foram relatadas pela autora (fls. 117-v e 118), e mesmo estando a mala esperando
pela autora no escritório da ré em Orlando, tal informação não foi repassada nos
contatos realizados. Mesmo após o retorno no Brasil, a dona da empresa de turismo
entrou em contato com a ré a fim de mudar o destino de envio da mala, quando
recuperada, e sequer foi mencionado que a mala fora encontrada um dia após a
chegada da autora no destino e depositada no escritório da empresa.

O que se percebe, ante todo o discorrido, é que não é possível imputar à
autora culpa pelo ocorrido. Foi a ré que, por falha em seu procedimento, não colocou
a mala da autora no avião em que ela embarcou, diferentemente de todas as outras
malas do grupo. Tampouco é imputável à autora o fato de não ter a empresa logrado
restituir a mala após sua localização, pois não ligou para todos os números fornecidos
pela autora, não atualizou a informação de recuperação da mala no site e não
informou do paradeiro da bagagem quando contatada por telefone pelos funcionários
da empresa de turismo.

Assim, por uma série de equívocos Â– imputáveis à ré, a mala jamais
chegou ao seu destino, ocasionando inegável desconforto e prejudicando
sobremaneira a fruição da viagem da autora, razão pela qual há de ser majorado o
quantum indenizatório.

2.1.b. Sustenta a autora não ser razoável a quantia fixada a título de
danos morais pelo juízo a quo, porquanto ínfima e insuficiente a reparar
condignamente o transtorno sofrido.

Ante a ausência de parâmetros objetivos para a fixação do dano moral,
residem estes no arbítrio motivado do magistrado, na forma do art. 946 do Código
Civil, aplicável ao caso, levando-se sempre em consideração as peculiaridades da
situação fática em relação a cada parte. As indenizações tabeladas, como aquelas
trazidas pela Lei de Imprensa, sucumbiram em face do disposto na Constituição
Federal de 1988, que garante a compensação por danos morais na proporção do
agravo sofrido.

Com efeito, é consabido que "A indenização por danos morais deve ser
fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o
gerou e a situação econômica do lesado; não podendo ser exorbitante, a ponto de
gerar enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência" (TJSC. Apelação Cível
n. 2006.013619-0, de Laguna, relator: Des. Fernando Carioni, j. em 03.08.2006).

Portanto, cabe ao magistrado a fixação de verba que corresponda, tanto
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quanto possível, à situação sócioeconômica do ofensor, sem perder de vista a
necessidade de avaliação da repercussão do evento danoso na vida do ofendido.

O problema da quantificação do dano moral, levou o Superior Tribunal
de Justiça a se pronunciar da seguinte forma:

O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve
procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. (STJ. Recurso Especial n.
246258/SP, Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Essas especificidades, para serem observadas no presente caso,
exigem que o arbitramento do quantum se faça conforme o posicionamento
jurisprudencial deste Tribunal, fundado sempre em critério de razoabilidade, tendente
a reconhecer e condenar o réu a pagar valor que não importe enriquecimento sem
causa para aquele que suporta o dano, mas uma efetiva reparação de caráter moral e
uma séria reprimenda ao autor do dano, para que lhe sirva de exemplo à não
reincidência. Relembro, ainda, a inaplicabilidade do pacto de Varsóvia, que prevê
indenização tarifada e limitada.

No caso dos autos, inegável os dissabores experimentados pela
postulante ante a situação vivenciada e narrada na exordial protocolizada, pois foi
privada do uso de seus pertences pessoais durante toda a viagem, dependendo de
empréstimos de suas colegas para ter acesso ao mínimo necessário.

Na origem, o magistrado sentenciante condenou a empresa acionada ao
pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) por entender que a culpa da ré se limitou ao primeiro dia em que, por
desorganização desta, a autora foi privada de seus pertences. Repelida a ocorrência
de culpa recíproca da autora, deve a quantia se adequar à reparação de todo o dano,
vez que totalmente imputável à ré.

Para a quantificação da compensação à ser arbitrada à condenação,
extraio caso semelhante julgado por esta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE
AÉREO. EMPRESA INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM -
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. - (1) CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES DESTA
CORTE E DO STJ. - Na linha dos precedentes desta Câmara e da jurisprudência
desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em demandas que versam
responsabilidade civil decorrente de transporte aéreo, prevalece a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções Internacionais de
Varsóvia, de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica. (2) DANOS
MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
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BENS EXTRAVIADOS. AUSÊNCIA. RAZOABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. -
De acordo com a jurisprudência desta Câmara, "Nos litígios que envolvem perda de
bagagem e/ou objetos de seu interior, a responsabilidade civil é objetiva, elidida
apenas se demonstrada alguma excludente de responsabilidade contida no artigo 14,
§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Não verificadas essas excludentes,
principalmente com a exigência ao passageiro de declaração de bagagens e seus
valores [...] a medida que se impõe é a condenação da empresa aérea ao
pagamento de danos materiais oriundos do extravio dos objetos alegados na inicial."
(AC 2008.064802-4, rel. Des. JAIRO FERNANDES GONÇALVES, j. em 28.6.2012.).
Na hipótese, adicione-se que os bens (e seu valor) são compatíveis com a viagem e
sua duração, notadamente à mingua de impugnação específica bastante. (3)
DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
DANOS PRESUMIDOS. DEVER DE INDENIZAR. - "O extravio de bagagem causa
vários inconvenientes ao consumidor, gerando angústia, desconforto e sofrimento
moral merecedores de compensação pecuniária". (TJSC, AC 2003.017515-6, relª.
Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITTA, j. em 7.11.2006). (4) QUANTUM
(INSURGÊNCIA COMUM). FINS REPARATÓRIO, PEDAGÓGICO E INIBIDOR
OBSERVADOS. VALOR BEM ARBITRADO. - A compensação por danos morais
deve considerar, além da extensão do dano, o grau da culpa do ofensor e suas
condições econômico-financeiras, os fins pedagógico, inibitório e reparador da verba,
a fim de que reste proporcional. Assim, deve o arbitramento do quantum fundar-se
sempre no critério de razoabilidade, tendente a reconhecer e condenar o réu a pagar
valor que não importe enriquecimento indevido para aquele que suporta o dano, mas
uma efetiva compensação de caráter moral e uma séria reprimenda ao ofensor,
desestimulando a reincidência. Observadas essas balizas, a manutenção do
arbitrado em primeiro grau de jurisdição é medida imperativa. (5) DANOS MORAIS
E MATERIAIS. JUROS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO
INICIAL: CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO. - Na responsabilidade contratual, tal como se dá no contrato de transporte
aéreo, sobre as verbas compensatórias por danos morais e materiais devem incidir
juros de mora a contar da citação. SENTENÇA RETIFICADA EX OFFICIO.
RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.008096-0, de Joinville,
rel. o signatário, j. 06-03-2014).

E, do voto, colho:
Na origem, o magistrado sentenciante condenou a empresa acionada ao

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada um dos demandantes, quantia que tenho por razoável e adequada,
a considerar o caso dos autos e o porte econômico da companhia aérea acionada,
além dos critérios adotados por esta Câmara em situações análogas.

Assim, ante a situação fática narrada na exordial e em observância aos
parâmetros fixados por esta Câmara, voto pela majoração do valor da compensação
por danos morais arbitrada na origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
tenho por razoável e adequada, a considerar o caso dos autos e o porte econômico
da companhia aérea acionada, além dos critérios adotados por esta Câmara em
situações análogas.

2.2. Os juros de mora
Merece pequeno reparo, todavia, a sentença recorrida no que pertine ao
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índice e ao termo inicial dos juros de mora aplicável à compensação por danos
morais.

No que pertine aos juros de mora e atualização monetária a incidir sobre
a verba, primeiramente, destaco que, ao contrário do estabelecido na origem,
descabida a aplicação da Taxa SELIC como índice capaz de abraçar, a partir da
entrada em vigência do Código Civil, tanto os juros de mora quanto a correção
monetária.

Embora reconheça controvérsia no particular, melhor entendimento,
tem-se defendido, é o que preserva os juros de mora apartado da correção monetária,
sob o índice de 1% (um por cento) ao mês durante a vigência daquela novel
legislação civil, tudo com base no art. 406 do Código Civil. Neste sentido,
pormenorizado aresto desta Corte tratando da quaestio: Apelação Cível n.
2007.034222-2, de São Bento do Sul. Rel.: Des. Fernando Carioni. Terceira Câmara
de Direito Civil, j. em 25/10/2007.

Destaque-se que, por seu turno, a correção monetária tem como
objetivo adequar os valores da condenação à realidade fática do momento do
pagamento, como forma de coibir efetivos prejuízos ao autor onerado em razão do
transcurso do tempo.

Para tanto deve ser contada da data do efetivo arbitramento do quantum
compensatório, o que, in casu, ocorre neste voto.

Dessarte, em atenção ao Enunciado n. 362 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a atualização monetária, nos moldes
determinados pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, a partir da data da
publicação da presente decisão, pois alterado o quantum estabelecido na sentença
recorrida.

Quanto ao termo a quo dos juros de mora, este foi fixado na origem a
partir da data do extravio da mala (evento danoso).

Contudo, tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de
contrato de transporte firmado entre as partes, às compensações por danos morais
devem incidir juros de mora a contar da citação.

Neste sentido, colhe-se de precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL Â–
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - JUROS DE
MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO Â–
PRECEDENTES - QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS - DISSÍDIO
NÃO DEMONSTRADO

- RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Resp. 45248/SP. Rel. Min. Massami
Uyeda. Terceira Turma, j. em 22.11.2011).

Na mesma linha, precedente de minha lavra enquanto atuante na
Terceira Câmara de Direito Civil desta Casa, cuja ementa transcreve-se no que
importa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE
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BAGAGEM. RECURSO PRINCIPAL. [...] V - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
DANOS MORAIS: JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. DANOS MATERIAIS: JUROS DE
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. DANOS MATERIAIS: JUROS DE MORA A
CONTAR DA CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO. [...].

[...]
V - Em se tratando de responsabilidade contratual, a verba indenizatória por

danos morais deve ser atualizada a contar de seu arbitramento, incidentes os juros
de mora da citação. Já nos danos materiais, a atualização monetária deve ser
efetuada a partir do efetivo prejuízo (extravio da bagagem), incidentes os juros
moratórios também da citação. (Apelação Cível n. 2007.010178-1, de Balneário
Camboriú. Julgada em 19.08.2008).

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, passível de
alteração de ofício, modifica-se a sentença vergastada alterando-se o termo inicial
dos juros de mora a serem aplicados sobre o quantum compensatório arbitrado a
título de danos morais, para fazê-los incidir a partir da citação (22.01.2010 Â– fl. 36),
já que se trata, o caso em análise, de responsabilidade civil contratual.

Registro que a verba compensatória fixada a título de danos morais,
atualizada monetariamente a partir da data da publicação da sentença e acrescida de
juros de mora nos moldes acima delineados, perfaz o valor aproximado de R$
15.000,00 (quinze mil reais).

3 A conclusão
Assim, quer pelo expressamente consignado neste voto, quer pelo que

de seu teor decorre, suplantadas todas as questões ventiladas, deve o recurso ser
conhecido e provido para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a serem acrescidos de correção monetária a partir da publicação da presente
decisão e de juros de mora a partir da citação, tudo nos termos supra.

É o voto.
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