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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO
DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA DE
AVIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MATERIAL NO TOCANTE A UM DOS BENS DESTRUÍDOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O VALOR
ALMEJADO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.
POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL.
DANO PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA CADA UM DOS AUTORES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

'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) (AC n. 2012.055320-9, de Joaçaba, rel. Jorge Luiz de
Borba)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.068936-0, da comarca de São José (2ª Vara Cível), em que é apelante Dênis
Cardoso e outro, e apelada TAM Linhas Aéreas S/A:

A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, dar
parcial provimento ao recurso, para condenar a ré ao pagamento de indenização a
título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos
autores, com incidência dos juros moratórios de 1% desde a data do evento danoso,
até a presente decisão, quando então deverá incidir a Taxa Selic. Custas na forma da
lei.



Participaram do julgamento, realizado no dia 18 de março de 2014, os
Exmos. Srs. Des. João Henrique Blasi e Des. Francisco de Oliveira Neto.

Florianópolis, 18 de março de 2014.

Sérgio Roberto Baasch Luz
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Dênis Cardoso e Milena
Cardoso contra sentença que, na ação de indenização por danos materiais e morais,
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, condenando a ré
ao pagamento de 4.650,40 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta
centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do
evento danoso e acrescidos de juros legais desde a citação.

Incoformada no que tange ao valor atribuído a título de danos materiais
no tocante ao "sobretudo feminino YSY Italiano", aduz a recorrente que "além de se
estar diante de uma relação de consumo, a empresa ré detém os bens danificados,
sendo sua responsabilidade apresentar uma avaliação que desconstitua os valores
apresentados pelos autores" (fl. 102).

Sustenta, ainda, serem devidos os danos morais, uma vez que
injustamente ficaram sem dispor dos seus bens, que, inclusive, foram alguns deles
adquiridos no exterior, sendo que no caso do referido sobretudo, deu-se a aquisição
durante lua de mel há mais de 5 anos.

Asseveram também, que, em contraponto ao afirmado na sentença de
primeiro grau, foi exposta a sua intimidade, porquanto seus pertences foram violados
e expostos dentro do saguão de desembarque e, após, ficaram em posse dos
funcionários da ré, onde permanecem até hoje.

Por fim, destacam que no presente caso o dano moral é presumido,
independente de comprovação.

Contrarrazões às fls. 112-117.

VOTO

Pretendem os recorrentes a reforma da sentença singular no
concernente ao valor atribuído ao "sobretudo feminino YSY Italiano", a título de danos
materiais, bem como, no tocante a improcedência do pleito indenizatório por danos
morais.

Atribuiu o magistrado singular, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
referido sobretudo, com fundamento em sua própria experiência de vida (art. 335, do
CPC), considerando, ainda, a depreciação pelo tempo de uso (2006/2010), do que
pretendia o autor a quantia de R$ 2.0000 (dois mil reais).

Nesse passo, conforme também destacado na sentença de primeiro
grau, especialmente diante da ausência de indicação do valor de compra ou qualquer
demonstração do valor de mercado ou avaliação mais precisa do referido bem, é
razoável a mantença do quantum fixado a este título.

No tocante a insurgência referente aos danos morais, merecem guarida
os argumentos recursais.

Insta registrar, que é uníssona na jurisprudência, a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às hipóteses como a dos autos, devendo ser
observado também, no presente caso, a qualidade de prestadora de serviço público
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da empresa ré, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para
que configurado reste o dever de indenizar, existência do dano e do nexo causal.

Nessa senda, é pacífico o entendimento neste Tribunal, de que os danos
advindos do extravio de bagagem por empresa prestadoras de serviços de aviação
civil, ultrapassam o mero dissabor, veja-se:

'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) (AC n. 2012.055320-9, de Joaçaba, rel. Jorge Luiz de
Borba)

Assim, deve ser reformada neste ponto a sentença monocrática, a fim
de condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais por conta do
extravio da bagagem e a destruição de parte dos bens dos autores, conforme
extrai-se dos documentos carreados aos autos.

Verificada a responsabilidade da concessionária requerida, bem assim
os danos morais experimentados pelos consumidores, passa-se a análise da
quantificação da verba para este fim.

Por certo que os autores experimentaram transtornos e dissabores
conforme exposto, de modo que sofreram abalo moral passível de indenização, de
maneira que o arbitramento deve evitar enriquecimento sem causa, devendo, no
entanto, compensar o abalo sofrido e produzir um sentimento de punição ao
causador do dano a fim de não prosseguir no mesmo intento, dentre outros critérios a
serem observados pelo julgador.

Dessa forma, sopesados os fatos e as circunstâncias, constata-se que
deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores, valor que
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de não destoar do
valor que aproximadamente vem sendo fixado por esta Corte.

No tocante aos juros e correção monetária em matéria de danos morais,
é o entendimento já consolidado nesta Câmara:

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao mês
(art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54 do STJ,
até a data do arbitramento - marco inicial da correção monetária, nos termos da
Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá incidir a Taxa Selic, que compreende
tanto os juros como a atualização da moeda. (AC n. 20123.053010-1, de Curitibanos,
rel. Nelson Schaefer Martins, j. 24.09.2013)

Mantém-se, portanto, inalterado o posicionamento perfilhado no
colegiado, devendo os juros incidir no percentual de 1% ao mês, desde a data do
evento danoso, até a presente decisão, a partir de quando tem início a incidência da
taxa Selic, que engloba ambos.

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar a ré ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para cada um dos autores, com incidência dos juros moratórios de 1% desde a
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data do evento danoso, até a presente decisão, quando então deverá incidir a Taxa
Selic.

É o voto.
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