
Apelação Cível n. 2014.037709-0, de Joinville
Relator: Des. Subst. Francisco Oliveira Neto

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM E DEMORA NA ENTREGA. PARTE AUTORA QUE
CUMPRIU COMPROMISSOS PROFISSIONAIS NOS DESTINOS
E TEVE DE ADQUIRIR NOVOS TRAJES SOCIAIS.
IRRESIGNAÇÃO QUE SE LIMITA AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO
DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E
FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO
DANOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE R$
5.000,00 NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00, QUE
SE IMPÕE, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. TERMO
INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE REFORMADA, PARA MAJORAR O
VALOR DOS DANOS MORAIS E ALTERAR OS ENCARGOS
MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O valor da indenização deve seguir critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetiva à
repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em
contrapartida, constituir enriquecimento indevido.

2. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e
a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura
reformatio in pejus". (STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel.
Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11).

3. 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 Â– marco inicial da correção monetária, nos termos
da Súmula n. 362 do STJ Â–, quando então deverá incidir a Taxa
Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da
moeda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.037709-0, da comarca de Joinville (7ª Vara Cível), em que é apelante Fernando
Farias, e apelada TAM Linhas Aéreas S/A e outro:



A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para majorar o valor indenizatório para R$
10.000,00, determinando-se que sobre o valor da condenação incida juros de 1% ao
mês (art. 406 do CC) desde a data do fato danoso até a data do presente
arbitramento, quando então deverá incidir a Taxa Selic. Custas de lei.

O julgamento, realizado no dia 24 de junho de 2014, foi presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, com voto, e dele
participou o Excelentíssimo Desembargador Cid Goulart.

Florianópolis, 25 de junho de 2014.

Francisco Oliveira Neto
RELATOR
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RELATÓRIO

Fernando Farias ajuizou "ação de reparação por danos materiais c/c
danos morais" contra Tam Linhas Aéreas S/A e Trip Linhas Aéreas S/A, sustentando
que, adquiriu uma passagem da segunda ré para fazer uma viagem de trabalho de
Joinville a São Paulo/Guarulhos, e da primeira ré para o trecho São Paulo/Guarulhos
a Recife/PE, para o dia 10.9.12, porque realizaria uma palestra na capital de
Pernambuco no dia seguinte, às 8 horas. Asseverou que, ao chegar em Recife, com
quase duas horas de atraso, constatou que sua mala não havia chegado no destino, e
lhe foi informado de que a bagagem sequer havia saído do aeroporto de Guarulhos,
motivo pelo qual somente lhe seria entregue no dia seguinte.

Sustentou que, diante desses transtornos, ficou privado de usar o que
carregava na bagagem e se viu obrigado a adquirir roupas e objetos pessoais.
Dissertou que, por ter chegado perto da meia noite no Recife, apenas conseguiu
adquirir uma camisa social no valor de R$ 233,10 para utilizar no dia seguinte.

Relatou que, no dia 11.9.12, após a realização da palestra, retornou ao
hotel mas a sua bagagem ainda não havia chegado conforme informado pelas
empresas aéreas. Aduziu que teve que pegar novo vôo com destino a São Paulo,
porque tinha compromisso profissional, e chegando ao aeroporto de Guarulhos, os
funcionários da primeira demandada informaram que a sua mala estava indo para
Recife. Na cidade de São Paulo, no dia 12.9.12, faria uma gravação de uma
apresentação para a empresa do grupo em que trabalha, e precisava estar vestido
com traje social, razão pela qual teve que adquirir outras camisas sociais e paletó, no
valor de R$ 989,60, além de meias e roupas íntimas no valor de R$ 126,40.

Dessa feita, requereu a condenação da ré ao pagamento dos danos
materiais no valor de R$ 1.349,10, além dos danos morais, custas processuais e
honorários advocatícios (fls. 2/13).

Citadas, apenas a ré Tam Linhas Aéreas S/A apresentou contestação
(fls. 44/52), sustentando que deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica ao
caso, e que, quanto aos danos morais, o autor não fez prova da ofensa à honra. Em
relação ao pedido de danos materiais, afirmou ser inviável porque não foram
comprovados os requisitos da responsabilidade civil. Acrescentou que os produtos
adquiridos já integravam o patrimônio. Buscou, assim, a improcedência dos pedidos
iniciais.

Houve réplica (fls. 66/67).
Conclusos os autos, o MM. Juiz de Direito julgou procedentes os

pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.349,10
a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 pelos danos morais, a serem corrigidos
monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora a
contar da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 69/72).

Irresignado, o autor interpôs apelação (fls. 76/81), pugnando apenas
pela majoração do valor indenizatório, e pelo arbitramento dos juros de mora a partir
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do evento danoso.
Com as contrarrazões (fls. 116/125 e fls. 126/137), os autos ascenderam

a este Tribunal.

VOTO

1. O apelo, antecipe-se, deve ser provido.

2. Cinge-se o apelo ao pleito de majoração da verba arbitrada a título de
danos morais, além do termo inicial para incidência dos juros moratórios, motivo pelo
qual não há necessidade de reanalisar a responsabilidade civil das apeladas,
porquanto já foi reconhecida na origem, e não houve qualquer irresignação a esse
respeito.

No caso dos autos, observa-se que, em razão do atraso na entrega da
bagagem, o demandante necessitou adquirir novas peças de roupa para usar nos
compromissos profissionais que tinha nas cidades de Recife e São Paulo.

É certo que a perda da bagagem, por si só, gerou graves incômodos e
constrangimentos ao autor, que transcendem um mero dissabor cotidiano, mormente
quando observado que ele não pode desfrutar tranquilamente a viagem em razão da
conduta da demandada.

Nessa toada, o valor da indenização a título de danos morais, por sua
vez, deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostrar-se efetivo à
repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir
enriquecimento indevido.

Sobre o assunto, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade
da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (Programa de
Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).

Consideradas, então, as variáveis em tela, impõe-se a majoração do
valor para R$ 10.000,00, porque é quantia que se mostra mais adequada ao caso em
questão, além de estar em patamar semelhante aos arbitramentos feitos por esta
Câmara de Direito Público em iterativos julgados de casos correlacionados (ex vi AC
n. 2012.068936-0, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 18.3.14), mostrando-se
apta a compor o gravame sofrido pelo apelante, revestindo-se plenamente do sentido
compensatório e punitivo que se exige na espécie.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS
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DA PROVA PROMOVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA
AÉREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS TIPIFICADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

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).

II. O quantum indenizatório em sede de dano moral deve estear-se em critérios
tais como culpa do acionado, nível sócio-econômico das partes e consequências do
ato ilícito, para, em reverência ao binômio razoabilidade e proporcionalidade,
corresponder a valor que, a um só tempo, não sirva de lucro à vítima, nem tampouco
desfalque o patrimônio do lesante, mostrando-se apto a compor, na justa medida, o
gravame sofrido, com o sentido compensatório e punitivo que dele exige-se, pelo
que, in casu, deve ser minorado. (AC n. 2012.088699-5, rel. Des. João Henrique
Blasi, j. 26.2.13).

2.2 Quanto aos encargos moratórios, razão assiste ao recorrente.
Isso porque os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos

termos da Súmula n. 54 do STJ ("os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual").

Quanto aos índices aplicáveis, a sentença deve ser reformada de
ofício, de modo que, sobre o valor da condenação por danos morais, incidam juros de
mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do fato danoso até a data do
arbitramento, quando deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros
como a correção monetária.

3. Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe
provimento, para majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00, determinando-se
que sobre o valor da condenação incida juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a
data do fato danoso até a data do presente arbitramento, quando então deverá incidir
a Taxa Selic.
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