
Apelação Cível n. 2013.086653-2, de Rio do Sul
Relator: Des. Subst. Stanley da Silva Braga

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. EXTRAVIO DE
BAGAGEM EM VÔO INTERNACIONAL. IRRESIGNAÇÃO
INTERPOSTA PELA EMPRESA AÉREA CORRÉ. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO
CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXII, DA CARTA
MAGNA. PREVALÊNCIA DOS PRECEITOS INSERTOS NA
NORMA CONSUMEIRISTA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DIPLOMAS LEGAIS. INSURGÊNCIA QUANTO À
CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
SUPORTADOS PELOS DEMANDANTES. BAGAGENS
EXTRAVIADAS EM VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS.
APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR QUE SE IMPÕE. ABALO ANÍMICO
CONFIGURADO. PLEITO RECURSAL PELA INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC, A QUAL JÁ FOI APLICADA PELO
SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
NESTE PONTO. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA
AÉREA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO
CONHECIDA, DESPROVIDO.

RECLAMO INTERPOSTO ADESIVAMENTE PELOS
AUTORES. QUANTUM REPARATÓRIO DO ABALO ANÍMICO.
MAJORAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR O
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO PATAMAR DE
20% (VINTE POR CENTO). DECISÃO MANTIDA NESTE
PARTICULAR. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.086653-2, da comarca de Rio do Sul (1ª Vara Cível), em que é apelante e
recorrida adesiva VRG Linhas Aéreas S.A., apelados e recorrentes adesivos João
Perfoll e Gladis Geanine Bodemüller Perfoll, e apelada Delta Air Lines S.A.:



A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
conhecer parcialmente do recurso interposto por VRG Linhas Aéreas S.A. e na
extensão conhecida negar-lhe provimento, bem como por conhecer do recurso
adesivo interposto por João Perfoll e Gladis Geanine Bodemüller Perfoll e dar-lhe
parcial provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Cesar Abreu, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Pedro Manoel Abreu.
Funcionou como Representante do Ministério Público o Exmo. Sr. Dr. Vânio Martins
de Faria.

Florianópolis, 18 de novembro de 2014.

Stanley da Silva Braga
RELATOR
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RELATÓRIO

Nos termos da decisão de Primeiro Grau (fls. 243-252):
"JOÃO PERFOLL e GLADIS GEANINE BODEMÜLLER PERFOLL,

propuseram ação indenizatória em face de GOL LINHAS ÁREAS INTELIGENTES
S/A. e DELTA AIR LINES, INC. ao argumento de que: (a) na data de 16.4.2011
dirigiram-se ao Aeroporto Hercílio Luz, na cidade de Florianópolis, com objetivo de
realizar uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, cujo itinerário seria
FLORIANÓPOLIS / GUARULHOS / ATLANTA-EUA / ORLANDO-EUA; (b) ao
chegarem ao Aeroporto de Atlanta foram informados que suas malas não haviam sido
localizadas, mas que poderiam embargar tranquilos para Orlando, pois elas lá seriam
entregues; (c) em Orlando, após uma hora de espera, receberam a informação de que
suas bagagens não foram localizadas, mas que seriam entregues no hotel no mais
breve espaço de tempo possível; (d) não sabem precisar qual das empresas rés foi a
responsável pela perda das bagagens, uma vez que despacharam as malas pela Gol
e, em Guarulhos, continuaram a viagem pela Delta; (e) no Aeroporto Internacional de
Orlando foi registrado o Boletim de Ocorrência MCODL18749, com o fim de apurar o
extravio das bagagens; (f) encontravam-se apenas com as roupas trazidos ao corpo e
a mínima quantidade de pertences pessoais; (g) foram forçados a gastar relevante
quantia em dinheiro com a compra de novos trajes, materiais de higiene pessoal,
medicamentos, dentre outros itens necessário; (h) as bagagens só foram entregues
no dia 22.4.2011, no último dia de estadia na cidade de Orlando, no momento em que
estavam fazendo o check-out no hotel. Postulam a condenação das rés no
pagamento de indenização por danos materiais no valor aproximado de R$ 9.000,00
(nove mil reais), referente aos bens extraviados com a mala e os gastos que
realizaram para adquirir roupas e pertences para usufruir da estadia de quase uma
semana, bem como dano morais diante do fracasso da viagem, no valor de 150
salários-mínimos. Juntaram os instrumentos procuratórios, o comprovante de
recolhimento das custas iniciais e os documentos de fls. 13-52.

Citada, a ré Delta Air Line, Inc, apresentou a contestação de fls. 105-132
alegando que: (a) efetuou a devolução da bagagem dos autores, intacta, no hotel, no
dia 21.4.2011 e não no dia 22; (b) apenas uma mala foi devolvida com atraso; (c)
efetuou a devolução da bagagem em tempo ínfimo, assim que recebeu a da ré Gol, o
que ocorreu no dia 20.4.2011; (d) foi a corré Gol quem ocasionou o atraso da
bagagem; (e) o caso permite a aplicação da Convenção de Montreal (Decreto
5.910/2006), que entende prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, por
ser norma mais recente e está em harmonia com o sistema jurídico brasileiro; (f) sua
responsabilidade foi excluída diante da assistência prestada aos passageiros, pois tão
logo que recebeu as bagagens da ré Gol, diligenciou para a suarestituição; (g) não é
responsável em razão do fato de a culpa ser exclusivamente de terceiro, ou seja, da
corré Gol; (h) pelo princípio da eventualidade impugnam todos os gastos realizados e
que não houve prejuízo material nenhum, pois a bagagem dos autores foi devolvida
com a totalidade de seu conteúdo; (i) o valor gasto pelos autores com a viagem (R$
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9.000,00) não pode ser confundido com as despesas referente aos itens de
necessidade básica e roupas, cujos valores estão fora do bom senso; (j) as faturas do
cartão de crédito não são prova do prejuízo material; (l) as notas fiscais apresentadas
em juízo não estão traduzidas de acordo com a lei e somam apenas o valor de R$
4.023,00; (m) impugnam a compra de uma máquina fotográfica, no valor de USD
889,00, e malas no valor de USD 234,29; (n) não houve dano moral, sendo que, em
caso de entendimento diverso, deve ser limitado a 1.000 DES, conforme prescreve a
Convenção de Montreal, que corresponde, na data de 10.8.2011, a R$ 2.599,20.
Postulou pela improcedência do pedido, a produção de provas e juntou instrumento
procuratório e os documentos de fls. 44-196.

A corré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, juntamente com a VRG
Linhas Aéreas S/A, apresentou a contestação de fls. 189-207, em que, em preliminar,
alega a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que é apenas a holding
controladora da "GOL", aduzindo, em seguida a necessidade de retificação do polo
passivo para que conste somente a VRG Linha Aéreas S/A. No mérito, argumenta
que: (a) a bagagem foi extraviada enquanto estava na posse da corré Delta Air Lines,
sendo esta a responsável pelos danos causados aos autores, sustentado a
excludente por culpa exclusiva de terceiro; (b) inexiste prova dos prejuízos alegados
em decorrência do extravio temporário de bagagem; (c) o fato de a bagagem ter sido
entregue com menos de trinta dias de atraso não há que se falar em falha na
prestação do serviço em razão do artigo 35, § 2º, da Portaria 676/GC5 da ANAC; (d)
impugnam a aquisição de uma máquina fotográfica em razão do fato de que tal objeto
não poderia estar dentro da mala, a teor de normas suas a que os autores estavam
sujeitos, alegando, assim, a excludente da culpa exclusiva das vítimas; (e) os danos
morais são descabidos, pois não passaram de mero dissabor. Postulou pela
improcedência do pedido, a produção de provas e juntou instrumento procuratório.

Em réplica a autora rebate os argumentos contestatórios e requer a
retificação do polo passiva para constar a empresa VRG Linhas Aéreas S/A ao invés
da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A (fls. 215-230).

Designada audiência em razão da Semana Nacional de Conciliação, as
partes não chegaram a nenhum ajuste, sendo que os autores disseram que inexistiam
outras provas a serem produzidas e as rés postularam o julgamento antecipado da
lide (fl. 233)".

Restando o litígio assim decidido na Instância a quo:
"Em razão do exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelos
autores JOÃO PERFOLL e GLADIS GEANINE BODEMÜLLER PERFOLL, para
condenar as rés VRG LINHAS AÉREAS S/A e DELTA AIR LINES, INC.,
solidariamente, ao pagamento:

(a) a título de indenização por danos materiais, da quantia de R$ 5.039,4
(cinco mil e trinta e nove reais e quarenta centavos), acrescida da correção monetária
(pelos índices oficiais da CGJ-SC), e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC),
ambos a contar da data de 16.4.2011;

(b) a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 8.000,00
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(oito mil reais), acrescida da correção monetária (pelos índices oficiais da CGJ-SC), a
contar da data desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC),
devidos desde a data do evento danoso (16.4.2011).

Tendo a autores decaído de parte mínima do pedido, pois restou
vencida somente em relação à parte do valor dos danos morais (o pleito de 150
salários mínimos foi apenas sugestivo, incidindo o entendimento constante na
Apelação Cível n. 2009.075077-9, de Ibirama, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa
Ritta , j. 09-11-2010), nos termos do parágrafo único do artigo 21 do Código de
Processo Civil, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
consoante o disposto no art. 20, § 3.º, do CPC, tendo em vista o trabalho realizado
pelo advogado, a natureza e complexidade da causa, bem como o tempo despendido,
atentando para não envilecer a atuação necessária do profissional".

Irresignada com a prestação jurisdicional, a ré VRG Linhas Aéreas
interpôs recurso de Apelação Cível (fls. 256-270), momento processual em que
pleiteou a reforma do decisum a quo, de forma a julgar improcedentes os pedidos
formulados pelos autores. Alternativamente, pugnou pela minoração da condenação
arbitrada pelos danos morais suportados.

Às fls. 272-273, a corré Delta Air Liners trouxe aos autos o comprovante
de recolhimento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), requerendo, na
oportunidade, pela extinção do feito.

Ato contínuo, às fls. 279-280, os demandantes impugnaram esse valor,
ao argumento de que inferior ao efetivamente devido pelas rés, razão pela qual
vindicaram a transferência da verba à Conta Única.

Após, os autores, igualmente inconformandos com o veredito,
interpuseram recurso de Apelação Adesivo (fls. 298-322), no qual clamaram pela
majoração do quantum indenizatório pelos danos morais ao patamar mínimo de R$
30.000,00 (trinta mil reais), bem como requereram o arbitramento dos honorários
advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o montante condenatório.

Foram apresentadas contrarrazões às fls 331-337, 339-346 e 348-354,
oportunidade em que a corré Delta Air Lines pleiteou o desprovimento dos recursos
interpostos.

Devidamente preparados (fls. 270 e 304), a tempo e modo, ascenderam
os autos a esta Instância.

Instada para regularizar a sua representação processual (fl. 359), a VRG
Linhas Aéreas S.A. trouxe ao feito os correspondentes instrumentos de mandato (fls.
363-401).

Com vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. André
Carvalho, no parecer de fls. 409-409v, deixou de opinar sobre o mérito da
controvérsia, na forma do Ato n. 103/2004/PGJ.

Inserido na pauta de julgamento, os autos foram retirados para remessa
ao primeiro grau de jurisdição (fl. 414), no qual foi proferida decisão recebendo a a
Apelação Cível e o reclamo Adesivo (fl. 418).

Após, voltaram conclusos.
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Este é o relatório.
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VOTO

Do recurso interposto pela ré Delta Air Lines.
Admissibilidade:
Porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, o

recurso deve ser conhecido.
Mérito:
Pretende a apelante a reforma da decisão a quo, a qual, em brevíssima

síntese, julgou parcialmente procedentes os pedidos ventilados na exordial, de forma
a condenar as corrés Â– Delta Air Liners e VRG Linhas Aéreas S.A Â– ao pagamento
de indenização pelos danos materiais e morais em tese suportados pelos autores.

Para tanto, teceu fundamentação, a qual passa-se a analisar:
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor:
Pugna a recorrente pela reforma da decisão monocrática, sob a

alegação de que inaplicável, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor.
Respalda tal assertiva na existência de normas específicas sob o

transporte aéreo, tal como o art. 732 do Código Civil e o Código Brasileiro de
Aeronáutica.

Adianta-se que não lhe assiste razão.
Isso porque, nos termos do art. 2º, caput, e 3º, §2º, da Lei 8.078/1990, é

evidente que as partes entabularam entre sí uma relação de consumo, porquanto são,
na ordem, consumidores e fornecedoras de serviços, a saber:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final.

[...]
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.

[...].
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Logo, não se pode olvidar a necessidade de aplicação do Código
Consumerista ao caso em apreço, pois a defesa do direito do consumidor tem status
de norma constitucional (art. 5º, XXXII, da Carta Magna), tornando-se, desta forma,
preceito legal de aplicação cogente.

Aliás, é de se destacar que tal posicionamento encontra-se pacificado
nesta Corte de Justiça, a exemplo de precedente extraído do acervo jurisprudencial
deste Sodalício, guardadas as devidas proporções com o caso em estudo, in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RÉ QUE ALEGA A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO N. 2.521/98. INVIABILIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
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"As normas inscritas no Decreto n. 2.521/98, que disciplina os serviços de
transporte rodoviário interestadual e internacional, não prepondera sobre os
enunciados do Código de Defesa do Consumidor, por serem esses de ordem pública
e de relevante interesse social, conforme resulta do disposto nos arts. 5º, XXXII e
170, V, da Constituição Federal.' (TJSC, AC n. 2004.001958-0, rel. Des. Eládio Torret
Rocha, j. 6.11.08). [...] (Apelação Cível n. 2010.003170-7, de Maravilha, rel. Des.
Francisco Oliveira Neto, j. 2-4-2013).

Pelo exposto, prevalece a incidência do Código de Defesa do
Consumidor em detrimento das demais normas (Código Brasileiro de Aeronáutica,
verbi gratia), de forma que não merece ser acolhido o recurso, neste particular.

Da culpa de terceiros:
Sustenta a irresignada que o ato ilícito resultou de ato de terceiro,

circunstância que deve ser necessariamente sopesada para o deslinde da
controvérsia.

Em breves linhas, afirma que a corré VRG Linhas Aéreas S.A. é a única
responsável pelo extravio das bagagens e pela consequente demora na devolução
dos pertences.

Cuida-se de tese que não merece prosperar.
Deveras, como se expôs em momento anterior, aplica-se à espécie a

legislação consumeirista, a qual, com vistas à facilitação da defesa do consumidor em
pleiteiar judicialmente suas pretensões, contempla a necessária inversão do ônus
probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse particular, não se olvida que a insurgente, à fl. 259, trouxe aos
autos a imagem de uma tela de computador que demonstra a existência de um sítio
na internet, no qual, de acordo com a parte, há regra contratual que a exime da
responsabilidade pelo extravio de bagagens cometidos pela outra empresa de
aviação.

Ora, a referida norma contratual não merece ser levada em
consideração, porquanto nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC.

Não fosse o bastante, constata-se, da leitura do caderno processual,
que a apelante não comprovou, de modo estreme de dúvidas, a culpa exclusiva da ré
VRG Linhas Aéreas S.A. Não há, reprisa-se, elemento probatório capaz de lastrear a
responsabilização exclusiva da corré, de modo que o argumento não comporta
acolhimento.

Assim sendo, rejeita-se o recurso interposto pela ré, neste particular.
Da impossibilidade de ressarcimento pelos danos materiais:
Assenta a insurgente que não há indícios nos autos que apontem a

necessidade de reparação dos danos materiais supostamente sofridos pelos autores
da demanda.

Novamente, sem razão a apelante.
Analisando detidamente os documentos carreados ao feito quando da

propositura da demanda (fls. 16-52), constata-se que os postulantes exibiram várias
notas fiscais emitidas em Orlando, nos Estados Unidos da América.

Em que pese o fato de os documentos estarem escritos, em sua grande
maioria, em língua inglesa Â– o que, em tese, feriria o comando do art. 157 do CPC
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Â–, merece ser levado em consideração que tal documentação constitui indício de
prova, porquanto demonstram, ainda que precariamente, as despesas havidas pelas
partes pelo extravio e pela demora na entrega da bagagem.

Além do mais, por certo que os demandantes, desprovidos de seus
pertences, viram-se compelidos a adquirir, por premente necessidade, roupas e
calçados, pois estavam em país estrangeiro, não sendo razoável pensar que usariam,
dias a fio, os mesmos costumes, enquanto aguardavam a incerta chegada de suas
malas.

Conforme já se mencionou algures, o art. 6º, VIII, do CDC promove a
facilitação da defesa do consumidor em juízo, de forma que não se pode
desconsiderar completamente os elementos probatórios trazidos, unicamente porque
não foram previamente traduzidos para o vernáculo.

Ao remate, diga-se que a apelante não impugnou especificamente a
prova documental apresentada, razão pela qual mantém-se incólume o capítulo da
sentença que tratou da indenização dos danos materiais.

Pelo exposto, nega-se provimento ao reclamo, neste particular.
Da ausência de danos morais:
Objetiva a apelante, também, a reforma da sentença vergastada, de

forma a afastar a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
Para tanto, alega que o ocorrido não transcendeu as barreiras dos

dissabores cotidianos, de modo que os apelados não fazem jus à indenização; e,
alternativamente, requer a minoração do quantum arbitrado pelo Sentenciante.

Desde lodo, giza-se que os fatos noticiados nos autos ensejam, por
certo, reparação pecuniária.

A uma, porque os apelados, em pais estrangeiro, viram-se privados de
seus pertences pessoais, situação que dá azo à compreensível angústia e aflição.
Nesse passo, quando deveriam unicamente gozar o passeio, viram-se em uma
situação, por óbvio, aflitiva.

Tal fato extrapola as barreiras do dissabor cotidiano, pois, com efeito, é
obrigação das rés transportar os passageiros e seus pertences com segurança, de
modo que o extravio é, por si só, elemento ensejador de indenização.

A duas, porquanto tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta
Corte de Justiça entendem, de modo pacífico, que a falta de cuidado com as
bagagens dos passageiros enseja o reconhecimento da existência do abalo anímico.

À guisa de exemplo, colhe-se do acervo de julgados deste Sodalício:
"- '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 07.11.2006).

"- A compensação por danos morais deve considerar, além da extensão do
dano e o grau de culpa e capacidade econômico-financeira do ofensor, os fins
pedagógico, inibitório e reparador da verba, a fim de que reste proporcional.
Observadas essas balizas, a manutenção do arbitrado em primeiro grau de jurisdição
é medida imperativa." (TJSC, AC n. 2010.057834-6, Rel. Des. Henry Petry Júnior, em
16.08.2012). (Apelação Cível n. 2013.044597-4, de Videira, rel. Des. Jaime Ramos, j.
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15-8-2013).
Quanto ao pleito de minoração do montante indenizatório, os dissabores

vivenciados pelos autores, são, insista-se, evidentes e extrapolam, em muito, um
mero incômodo,

Nesse prisma, sopesando os critérios da razoabilidade e da adequação,
tem-se que o quantum indenizatório não deve ser reduzido, sob pena de a
indenização perder, ante o valor irrisório da condenação, o caráter pedagógico e
punitivo, salutares no seu arbitramento.

Pelo exposto, não deve ser acolhido o recurso da apelante, neste tópico.
Da incidência dos juros moratórios e da correção monetária:
A recorrente clama pela reforma do julgado no tocante à aplicação dos

juro moratórios, apontando, em apertada síntese, que, ao contrário do que ficou
decidido no juízo singular, impõe-se a aplicação do enunciado da Súmula 362 do STJ,
ou seja, correção monetária e juros moratórios devem fluir a partir do momento em
que arbitrada a indenização.

Sucede que o Togado Singular aplicou o referido verbete sumular, de
forma que o pedido em tela, ante a ausência de interesse recursal, não comporta
conhecimento.

Nesse passo, julga-se prejudicado o recurso da apelante, à míngua de
interesse recursal quanto à aplicação da Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso interposto pela
apelante e nega-se-lhe provimento.

Do recurso adesivo interposto pelos autores:
Dos requisitos de admissibilidade:
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, o recurso adesivo

deve ser conhecido.
Mérito:
Em breve resumo, os autores da demanda interpuseram recurso de

Apelação adesivo (fls. 298-322), oportunidade em que pleitearam a majoração da
indenização a título de danos morais, no mínimo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
bem como dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

Da majoração da condenação ao pagamento de danos morais:
Para os apelantes adesivos, o valor arbitrado pelo juízo Singular

mostra-se insuficiente para reparar integralmente os danos morais que suportaram.
Narraram que o extravio e a devolução tardia das bagagens importaram

em uma série de transtornos e aborrecimentos, pois tiveram de deixar de aproveitar
seu momento de descanso para providenciar a resolução do problema.
Acrescentaram, ainda, que tiveram de comprar roupas durante a estadia nos Estados
Unidos, pois estavam unicamente Â“com a roupa trazida ao corpoÂ” (fl. 2), donde
requereram a majoração da condenação ao valor correspondente a 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, ou, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
cada um.

Adianta-se que o recurso merece provimento.
Isso porque a indenização deve atender aos ditames da razoabilidade e
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da proporcionalidade, de forma que o quantum indenizatório deve ser balizado de
acordo com o necessário caráter punitivo-pedagógico, desestimulando, assim, a
reiteração da conduta. Além disso, não se olvida a necessidade de se evitar o
enriquecimento indevido dos consumidores lesados.

No caso em estudo, o Sentenciante fixou a indenização no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada vítima do ato ilícito, perfazendo o montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais); assim, com espeque em outras condenações
promovidas por esta Corte de Justiça em casos análogos ao que ora se examina, o
valor indenizatório merece ser elevado, de sorte a condenar as corrés ao pagamento
do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, à guisa de reparação pelos
danos imateriais, perfazendo o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vale reiterar que a presente quantia não se afigura demasiada ao ponto
de promover o enriquecimento indevido das vítimas, assim como atende, de modo
satisfatório, aos critérios pedagógico e punitivo.

Quanto ao índice de correção, aponta-se que o Grupo de Câmaras de
Direito Público, ao julgar os Embargos Infringentes n. 2010.029337-6, pacificou o
entendimento de que:

"Em tema de indenização por danos morais, tanto a correção monetária quanto
os juros de mora devem incidir a partir da data da decisão judicial que fixa o valor da
reparação, pois que somente nesse momento temporal a obrigação tornou-se líquida
e certa, não se podendo cogitar da existência de mora do réu-devedor antes de
verificadas estas duas condições, sendo inadequado aplicar-se à espécie a Súmula
54, do Superior Tribunal de Justiça" (AC n. 2009.018696-7, rel. Des. Newton Janke,
de Capinzal). Assim considerando, caso confirmada a sentença em sede recursal, os
juros moratórios e a correção monetária são devidos desde a data da publicação da
sentença. Diversamente, caso majorado, minorado ou fixado o valor do dano moral
em sede recursal, deverão estes encargos incidir a partir da data do arbitramento
operado pelo novo julgamento (rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 11-8-2010).

Por via de consequência, há reformar a decisão a quo, de forma que os
juros moratórios devem incidir a partir do momento do arbitramento da indenização. O
índice a ser utilizado é a taxa Selic, que engloba, a um só tempo, tanto os juros de
mora como a correção monetária.

Ante o exposto, dá-se provimento ao reclamo interposto adesivamente
pelos autores, de sorte a majorar o quantum indenizatório a título de danos morais
para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verba esta que deve ser corrigida a
partir da publicação deste Acórdão, aplicando-se a referida taxa Selic.

Do pedido de majoração dos honorários:
Tem-se, ainda, no adesivo, pleito de modificação da verba honorária.

Sustentam os irresignados que o percentual de 15% (quinze por cento) não é
compatível com a causa posta em litígio, porquanto a sua causídica obrou
diligentemente para o deslinde do feito.

Todavia, após detida análise do feito, conclui-se que a remuneração
arbitrada pelo juízo a quo é perfeitamente compatível com o esforço dispendido pela
representante das partes.

Ainda que a profissional tenha patrocinado os dois autores, pondera-se
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que não houve a necessidade de produção de prova pericial, tampouco o
alongamento da marcha processual, e, sendo assim, o valor arbitrado pelo Togado
Singular atende aos ditames do art. 20 do CPC.

Assim, nega-se provimento ao recurso, no tocante aos honorários
advocatícios.

Ante o exposto, ressalvado que a Procuradoria-Geral de Justiça
absteve-se de se pronunciar sobre o mérito da controvérsia:

a) conhece-se parcialmente do recurso interposto por VRG Linhas
Aéreas S.A. e, na parte conhecida, nega-se-lhe provimento; e

b) conhece-se do recurso adesivo interposto pelos autores e dá-se-lhe
provimento parcial, apenas para majorar o quantum indenizatório ao valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Este é o voto.
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