
Apelação Cível n. 2014.073121-8, da Capital
Relator: Des. Luiz Fernando Boller

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL
INSTITUÍDA PELO EXTRAVIO DE BAGAGEM DO
PASSAGEIRO. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA
PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. PRECEDENTES DO STJ.

ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO
PSICOLÓGICO. DESÍDIA QUE OBSTACULIZARIA O
ACOLHIMENTO DO PLEITO REPARATÓRIO.
ARGUMENTAÇÃO IMPROFÍCUA.

MALA PERDIDA PELA COMPANHIA AÉREA LOGO NO
INÍCIO DA VIAGEM. INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR
LOCALIZAÇÃO. FATO QUE CERTAMENTE OBRIGOU O
CONSUMIDOR A ADQUIRIR NOVOS ITENS DE PRIMEIRA
NECESSIDADE, ALÉM DO PRÓPRIO VESTUÁRIO PARA
REALIZAR O PASSEIO NA CIDADE DE DESTINO.
TRANSTORNOS PRESUMIDOS. IMPERIOSA OBRIGAÇÃO
INDENIZATÓRIA.

DESCONTENTAMENTO COM RELAÇÃO AO QUANTUM
COMPENSATÓRIO, ORIGINALMENTE FIXADO EM R$ 35 MIL.
ALMEJADA MINORAÇÃO DA VERBA. VIABILIDADE.
REDEFINIÇÃO PARA R$ 10 MIL, COM OS ENCARGOS DA
SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.073121-8, da comarca da Capital (5ª Vara Cível), em que é apelante TAM
Linhas Aéreas S/A, e apelado Teo Vargas de Machado:

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento. Custas legais.



O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador Carlos Adilson Silva, com voto, e dele participou o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Substituto Paulo Henrique Moritz Martins da
Silva.

Florianópolis, 8 de setembro de 2015.

Luiz Fernando Boller
RELATOR
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por TAM-Linhas Aéreas S/A,
contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da comarca da Capital, que nos
autos da ação Indenizatória nº 023.12.502075-1 (disponível em
<http://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0N000LZQP0000&processo.foro=23> acesso nesta
data), ajuizada por Téo Vargas de Machado, julgou procedente o pedido, nos
seguintes termos:

[...] Sendo objetiva a responsabilidade, é irrelevante averiguar a culpa pelo
evento danoso para que seja reconhecido o dever de indenizar da companhia aérea.

A procedência do pedido exsurge com a verificação do dano e do nexo causal
entre os prejuízos experimentados pelos consumidores e a atividade desenvolvida
pela prestadora de serviços.

In casu, inobstante a ré refute a ocorrência do extravio da bagagem em
algumas passagens do texto contestatório, entendo que o fato restou comprovado,
tendo em vista que afirmou algumas vezes que no check-in da cidade de origem o
autor despachou suas bagagens sem registrar, inexistindo declaração do seu
conteúdo e do valor.

Superada essa questão, passa-se à análise dos danos morais postulados.
A companhia aérea aduziu que não seriam cabíveis danos morais nesta

espécie de ilícito - extravio de bagagens. Entretanto, é inegável os dissabores
experimentados pelo autor em razão da perda de sua bagagem, porquanto inegável
a frustração daquele que viaja tanto com intuito de descanso, como a trabalho, e, ao
chegar no destino, se vê desprovido de todos os pertences.

Não há, portanto, como sustentar que o desgosto experimentado pelo autor se
tratou de mero aborrecimento, uma vez que a situação vivenciada ultrapassa a linha
da naturalidade dos fatos do cotidiano, ensejando a devida indenização [...].

Por oportuno, frise-se que, em se tratando de danos extrapatrimoniais, não é o
conteúdo da mala extraviada que gera o dever de indenizar, mas sim os
inconvenientes de toda ordem experimentados pelo consumidor, advindos
unicamente da desorganização da ré no momento do despacho das bagagens.

[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do Código Processual Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ao autor, a título de reparação por danos morais,
devendo, sobre este valor, incidir juros de mora desde a data do evento danoso,
04/02/2012 (STJ, Súmula nº 54), fixados em 1% (hum por cento) ao mês (art. 406,
CC), e correção monetária de acordo com a variação do INPC desde a data desta
sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, à luz do art. 20,
§ 3º, do CPC [...] (fls. 56/60).

Malcontente, TAM-Linhas Aéreas S/A sustentou não ter praticado
qualquer ato ilícito capaz de justificar a pretendida atribuição do dever de indenizar,
não havendo justificativa, portanto, para que fosse acolhido o pleito reparatório,
sobretudo porque indemonstrada a alegada ocorrência do dano moral sofrido pelo
passageiro, tendo a concessionária prestadora do serviço público agido dentro dos
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limites estabelecidos pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, legislação aplicável ao
caso.

De toda forma, argumentou que em caso de eventual manutenção da
condenação pecuniária, deveria o quantum compensatório ser minorado,
observando-se, para tanto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
termos em que bradou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 63/80).

Recebido o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 89),
sobrevieram as contrarrazões de Téo Vargas de Machado, aduzindo que em
04/02/2012, "iniciou viagem aérea até Santiago, no Chile, com seu pai, partindo de
[...] Florianópolis até Guarulhos/SP, de lá fazendo conexão até o Aeroporto
Internacional de Ezeiza (Argentina)" (fl. 93), de onde seguiram até o destino final,
ressaltando que, todavia, "por falta de organização e desleixo da empresa apelante",
a sua "bagagem [...] foi extraviada, nunca mais sendo localizada" (fl. 93), o que,
evidentemente, resultou em abalo não só material, como moral, visto que era a única
mala que portava para aquela viagem.

Em sendo assim, asseverou serem presumidos os transtornos
experimentados em decorrência de tal fato, exaltando que os módicos R$ 721,00
(setecentos e vinte e um reais) extrajudicialmente oferecidos pela TAM-Linhas Aéreas
S/A para compensação do prejuízo, não se mostram suficientes, sequer, para cobrir o
valor dos bens materiais, devendo a ré ser responsabilizada pela falha nos serviços
prestados, não se olvidando, no entanto, que "as regras restritivas do Código
Brasileiro de Aeronáutica" não se sobrepõem "aos direitos assegurados no Código de
Defesa do Consumidor, totalmente aplicável no caso em tela" (Fl. 95), razão pela qual
- acrescentando que o montante indenizatório encontra-se em consonância com o
fixado em casos análogos, servindo-se a reparar o abalo anímico experimentado -,
clamou pelo desprovimento da insurgência (fls. 92/103).

Ascendendo a esta Corte, foram os autos por sorteio originalmente
distribuídos ao Desembargador Substituto Gerson Cherem II (fl. 108), vindo-me
conclusos em razão do superveniente assento nesta Câmara.

É, no essencial, o relatório.
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VOTO

Conheço do recurso porque, além de tempestivo, atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.

No caso em prélio, a TAM-Linhas Aéreas S/A objetiva o afastamento da
responsabilidade civil que lhe foi atribuída em decorrência do extravio da bagagem de
propriedade de Téo Vargas de Machado, salientando que, além de não ter praticado
qualquer ato ilícito, não restou demonstrado o alegado abalo psicológico decorrente
daquele fato, mostrando-se impositiva, por conseguinte, a reforma da sentença
verberada.

Logo de início ressalto que, não obstante a ré apelante tenha pugnado
pela aplicação das disposições contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica, já se
encontra pacificado nos Tribunais pátrios o entendimento no sentido de que, em caso
de responsabilização das companhias aéreas pela má prestação dos seus serviços,
observar-se-á o estatuído na Lei nº 8.078/90, dada a relação de consumo
estabelecida.

Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO

ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
OVERBOOKING. EXTRAVIO DE BAGAGENS. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 7/STJ.

[...] A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má
prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 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 de Defesa do Consumidor [...] Agravo
regimental desprovido (AgRg no AREsp nº 409045/RJ. Rel. Min. João Otávio de
Noronha. J. em 26/05/2015. DJe de 29/05/2015).

Donde nosso Pretório não destoa:
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. 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 [...] (Apelação Cível nº 2014.008096-0, de
Joinville. Rel. Des. Henry Petry Júnior. J. em 06/03/2014).

Feita tal consideração, avulto que em que pese a TAM-Linhas Aéreas
S/A tenha insistido na tese de ausência de comprovação do dano moral sofrido por
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Téo Vargas de Machado em decorrência do extravio de sua bagagem, a assertiva em
nada contribui para o objetivado afastamento do dever de indenizar, sobretudo porque
presumidos os transtornos experimentados pelo requerente ao constatar que a única
mala que portava na sua viagem internacional, foi extraviada pela companhia aérea
antes mesmo dele chegar ao destino, tendo o passageiro que, em razão disto,
certamente providenciar não só os itens de sua necessidade básica diária, como,
também, o próprio vestuário para os dias em que ficou em passeio na cidade de
Santiago, até o traslado de volta.

Discorrendo acerca do assunto, Rui Stoco bem doutrina que:
[...] Comprovado que o extravio causou prejuízo ao passageiro - como em

razão da necessidade de aquisição de roupas e utensílios, em substituição àqueles
extraviados -, poder-se-á conceder a indenização, utilizando-se os mesmos critérios
e limites estabelecidos para a destruição, perda ou avaria. Se, contudo, o extravio for
momentâneo, sem repercussão no plano material ou moral, não há o que reparar.
Entretanto, se o extravio, além do dano material, causar transtornos que ultrapassem
o mero incômodo ou enfado, causando situação de anormalidade e constrangimento,
então poder-se-á cogitar do dano moral, ainda que cumulado com a reparação de
ordem material (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7ª ed.,
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. ps. 385/386).

Diante de tal premissa, sopesando que resta incontroverso o extravio da
bagagem de cerca de 17kg (dezessete quilos) que Téo Vargas de Machado entregou
aos cuidados da TAM-Linhas Aéreas S/A, quando da viagem que realizou com seu
pai em 04/02/2012, e, demais disto, sopesando que a mala jamais chegou a ser
localizada pela concessionária prestadora de serviço público demandada -
circunstância, esta, reconhecida por ela própria no e-mail datado de 02/07/2012 (fl.
13) -, escorreita se mostra a decisão que atribui-lhe a responsabilidade pela falha
cometida no controle de suas atividades, já que, segundo o preconizado no art. 186
do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito", ficando obrigado a repará-lo, nos termos do respectivo art. 927.

Aliás, o próprio art. 734 da Lei nº 10.406/02 disciplina que "o
transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade", o que, evidentemente, corrobora a responsabilidade da
TAM-Linhas Aéreas S/A pela negligência com relação ao despacho e cuidado da
bagagem do passageiro Téo Vargas de Machado, estando a obrigação reparatória
amparada, de igual modo, no disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
segundo o qual:

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.

Concernente, dos julgados de nossa Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. [...] RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA. PERDA DA BAGAGEM
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NO INÍCIO DE VIAGEM DE LUA DE MEL. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O
FATO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.

Em se tratando de ação que se almeja indenização por prejuízo envolvendo
concessionária de serviço público, deve ser observada a teoria da responsabilidade
objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da CF, o qual dispõe que: "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".

É evidente que a perda da bagagem, por si só, gera graves incômodos e
constrangimentos que transcendem um mero dissabor cotidiano, mormente quando
observado que o extravio se deu na ida de uma viagem de lua de mel [...] (Apelação
Cível nº 2015.025886-5, de Rio do Sul. Rel. Des. Subst. Francisco Oliveira Neto. J.
em 14/07/2015).

Bem como,
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRETENDIDA A APLICAÇÃO
DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INVIABILIDADE. NOTÁVEL RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA
EXISTÊNCIA DE BENS NA BAGAGEM. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ENTREGA
DE FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO PARA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS
CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE. PROVA QUE NÃO PODERIA
SER EXIGIDA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA.
DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. [...] RECURSO
DESPROVIDO.

"'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) (Apelação Cível nº 2015.016240-9, de Blumenau. Rel. Des. Subst. Rodolfo
Cézar Ribeiro da Silva Tridapalli. J. em 28/07/2015).

E especialmente desta Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. [...]

RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA EXTRAVIO TEMPORÁRIO
DE BAGAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA
PARA R$ 10.000,00. DEVOLUÇÃO DOS PERTENCES APENAS 5 MESES APÓS O
DESEMBARQUE. [...] RECURSO DA RÉ DESPROVIDO; CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECUSO DA AUTORA PARA, NESTA PARTE, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

[...] A concessionária (companhia aérea) gere o serviço público por sua conta e
risco. A responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros e ligados à prestação
dos serviços governa-se pelos mesmos critérios e princípios norteadores da
responsabilidade do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
(Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. rev. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 744).
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Corroborando, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao
fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva.

Assim, não há falar em elemento subjetivo (dolo ou culpa). Basta a
comprovação do ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

[...] O extravio de bagagens, por si só, nos termos de reiterados precedentes
desta Corte, faz presumir o dano moral do passageiro, tendo em vista os evidentes
transtornos e aborrecimentos deste fato decorrentes [...] (Apelação Cível nº
2014.000954-4, de Campos Novos. Rel. Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins
da Silva. J. em 14/07/2015).

Relativamente à quantificação do quantum debeatur, destaco
ensinamento de Pontes de Miranda, no sentido de que:

Embora o dano moral seja um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida,
para o qual não se encontra estimação perfeitamente adequada, não é isso razão
para que se lhe recuse em absoluto uma compensação qualquer. Essa será
estabelecida, como e quando possível, por meio de uma soma, que não importando
uma exata reparação, todavia representa a única salvação cabível nos limites das
forças humanas. O dinheiro não os extinguirá de todo: não os atenuará mesmo por
sua própria natureza, mas pelas vantagens que o seu valor permutativo poderá
proporcionar, compensando, indiretamente e parcialmente embora, o suplício moral
que os vitimados experimentaram (RTJ 57/789-90).

Complementando o raciocínio, Wilson Bussada pronuncia que:
Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe

parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo
as razões da parte, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente
uma indenização. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá
a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as
circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. Arbítrio
prudente e moderado, assevera Artur Oscar de Oliveira Deda, não é o mesmo que
arbitrariedade. Além, disso, sua decisão será examinada pelas instâncias superiores
e esse arbítrio está autorizado por lei (arts. 1549 e 1533, do Código Civil), sendo até
mesmo concedido ao juiz, em muitos casos, inclusive nos de danos patrimoniais.
Assim sendo, não há que se falar em excessivo poder concedido ao juiz. (Danos e
interpretações pelos tribunais).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento
de que,

[...] "Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que
não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta
Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização
deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em
repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção
desta Corte ficaria limitada aos casos em que o quantum fosse irrisório ou excessivo,
diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. Assim,
se o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do
recorrido e, ainda, ao porte econômico do recorrente, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo
uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
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peculiaridades de cada caso, o STJ tem por coerente a prestação jurisdicional
fornecida [...]" (AgRg no AREsp 569765/SC. Rel. Min. Marco Buzzi. J. em
10/02/2015. DJe de 19/02/2015).

Como visto, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de
compensar o sofrimento do ofendido, desmotivando a reiteração da prática do ato
ilícito pela concessionária prestadora de serviços públicos ofensora, isto, contudo,
sem resultar no enriquecimento indevido da vítima, razão pela qual se faz
indispensável a análise dos fatos concretos apresentados, notadamente quanto à
extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

Assim, após cotejar os elementos constantes nos autos, por entender
que a TAM-Linhas Aéreas S/A deixou, de fato, de ser cautelosa quanto ao dever de
guarda dos pertences de Téo Vargas de Machado, concluo que a reparação
pecuniária deve representar o público reconhecimento da falha cometida, propiciando
ao consumidor compensação pelo abalo psicológico experimentado.

Entretanto, perscrutando os supramencionados critérios para fixação do
quantum, bem como os demais pré-requisitos, tanto de ordem objetiva quanto
subjetiva que devem ser ponderados, entendo excessivo o valor de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) originalmente fixado (fl. 60), mostrando-se o importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), mais consentâneo à reparação da lesão anímica.

A propósito:
[...] Os critérios de fixação da reparação por dano moral, por serem bastante

subjetivos e subordinados às peculiaridades de cada caso concreto, merecem ser
observados sob a ótica da justa reparação ao ofendido, devendo, no entanto, servir
para coibir nova prática ofensiva, sem que exceda o limite da punição a ponto de
causar grave prejuízo econômico ao ofensor ou permita o enriquecimento sem causa
do ofendido [...] (TJSC, Apelação Cível nº 2013.006655-8, de Camboriú. Rel. Des.
Jairo Fernandes Gonçalves. J. em 18/07/2013).

Dessarte, pronuncio-me pelo conhecimento e parcial provimento do
apelo, minorando para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização devida,
acrescido dos encargos da sentença.

É como penso. É como voto.
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