
Apelação Cível n. 2014.049190-5, da Capital
Relator: Des. Pedro Manoel Abreu

Apelação cível. Ação de reparação de danos morais e
materiais. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Quantum
indenizatório em valor adequado ao dano. Termo inicial para os
juros de mora e correção monetária na condenação por danos
morais e materiais. Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. Honorários
advocatícios mantidos. Recurso parcialmente provido.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito Â– dano
material - a partir da data do efetivo prejuízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.049190-5, da comarca da Capital (2ª Vara Cível), em que é apelante Juliane
Aline Paupitz, e apelada TAM Linhas Aéreas S/A:

A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por unanimidade, dar
provimento parcial ao recurso. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 26 de agosto de 2014, foi presidido pelo
Desembargador Cesar Abreu, com voto, e dele participou o Desembargador Stanley
da Silva Braga.

Florianópolis, 29 de agosto de 2014.

Pedro Manoel Abreu
RELATOR



RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Juliane Aline Paupitz contra
sentença proferida em sede de ação Indenizatória movida em face da Tam Linhas
Aéreas S/A.

Alegou, na inicial, em síntese, que adquiriu da ré um bilhete de
passagem aérea, que saira de Florianópolis, às 8h10min do dia 04.06.201, com
previsão de chegada em Brasília/DF, às 12h do mesmo dia, com uma escala no
Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

Relatou que o motivo da viagem para Brasília/DF era participar da
cerimônia de matrimônio de um casal de amigos íntimos, no qual, inclusive, teria sido
convidada para ser madrinha de casamento.

Salientou que por conta do mau tempo na data da viagem, a aeronave
que a transportava aterrissou no Aeroporto de Guarulhos/SP muito além do horário
previsto, o que a fez perder a conexão do vôo para seu destino final.

Informou que, temendo se atrasar para o seu compromisso, procurou a
ré e firmou um contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, chegando ao
seu destino por volta das 14h, ou seja, duas horas após o previsto, sendo, ainda,
noticiada de que sua mala havia sido extraviada, bagagem em que se encontrava seu
vestido, sapato, bolsa, maquiagem e acessórios que iria utilizar na cerimônia de
casamento, motivo único e exclusivo da viagem.

Aduziu que preencheu o Relatório de Irregularidade de Bagagem,
solicitando urgência na localização da mala, tendo a ré apresentado descaso diante
desta, obrigando a autora a despender o valor de R$ 2.500,00 em novos trajes de
festa, de forma emergencial e extraordinária.

Mencionou que após chegar do baile de casamento teve a ciência de
que a ré havia devolvido sua mala no hotel apenas as 2hs daquele dia.

Ao final pugnou pela procedência da ação condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 30.000,00, e
indenização por danos materiais, a título de ressarcimento de despesas em
decorrência da má prestação de serviço de transporte aéreo da ré, no valor de R$
2.500,00.

O decisum objurgado julgou procedente o pedido e condenou a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 2.500,00
pelos danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1% contados da
sentença.

Apelou a autora, pugnando pela majoração do quantum indenizatório,
fluência dos juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do
efetivo desembolso.

Pugnou, por fim, pelo aumento dos honorários advocatícios.
Não houve contrarrazões.
Este é o relatório.
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VOTO

Dá-se provimento parcial ao recurso.
Não há discussão com relação à existência de dano material e moral, já

que não houve recurso por parte da Ré.
A lide, nessa instância recursal, se resume à fixação do quantum para a

reparação dos danos morais, ao dies a quo dos juros moratórios e correção
monetária, e aos honorários advocatícios.

1. Acerca do quantum indenizatório frisa-se que a indenização por
danos morais é fixada por equidade pelo magistrado, atendendo a dois objetivos:
atenuação do dano causado ao lesado e reprimenda ao lesante pelo ilícito cometido.
Importa observar o grau de culpabilidade e a condição econômica da parte a quem se
vai impor a sanção, bem como o dano infligido à parte em favor de quem é imposta a
indenização.

A estipulação da verba reparatória do dano moral tem sido problema de
árdua resolução, dada a dificuldade de estabelecer-se um pretium doloris. Assentada
a reparabilidade desse tipo de dano, hoje com foro constitucional, longos embates
doutrinários ainda se travam no afã de identificar os critérios para estipulação das
cifras devidas. Antônio Jeová dos Santos explica:

Apesar de imperfeita, essa maneira de indenizar o dano extrapatrimonial,
porque as consequencias do dano (menoscabo espiritual, vergonha, humilhação,
perturbação anímica, perda de equilíbrio emocional), não desaparecerão por mais
dinheiro que a vítima receba, em nome de uma pureza conceitual, não é possível
emprestar ao vocábulo indenização uma acepção puramente econômica, em que
somente deve ser medida e casos de elsões patrimoniais (Dano Moral Indenizável. 4
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. P. 156).

Nessa circunstância, observando os critérios alhures delineados para o
arbitramento de danos morais, bem como os fatos narrados, é razoável que a
condenação da empresa de transporte aéreo à verba reparatória seja mantida em
R$10.000,00 (quinze mil reais)

É valor que serve de paliativo para o desgosto e o constrangimento
sofridos pela autora e, ao mesmo tempo, desencoraja a empresa a reiterar atos como
o presente.

2. Dos honorários advocatícios.
Quanto à fixação de honorários advocatícios, o apelo não merece

provimento, mantendo-se o percentual arbitrado em 10% sobre o valor da
condenação, já que contra ele não se opôs a autora.

Em relação ao tema preceitua o art. 20 do Código de Processo Civil:
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que

antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também,
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

[...] § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e
o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
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c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Nesse contexto, a remuneração do causídico deve estar condizente com
a natureza e importância da demanda, atendendo as peculiaridades do caso concreto
e os preceitos insculpidos no Código de Processo Civil, motivos pelos quais fica
mantido em 10% sobre o valor condenatório, não se justificando a redução desse
valor conforme pretende a apelante.

3. Dos juros de mora na condenação pelos danos materiais e morais.
A regra para a aplicação dos juros de mora é a mesma nas

condenações de indenização por danos morais e materiais.
Quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, destaca-se

que, compartilhando a orientação emanada pela Segunda Câmara de Direito Público,
este Órgão Fracionário decidia que o enunciado da Súmula n. 54 não se aplicava a
casos como o presente. Nesse sentido aponta o precedente:

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 (TJSC, Ap. Cív. 2009.018696-7, de
Capinzal, rel. Des. Newton Janke, j. 8/9/2009).

Todavia, considerando-se o atual entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sentido oposto ao consolidado por esta Corte, predominante
em relação à decisão singular da Ministra Maria Isabel Gallotti (Resp 903.258-RS), o
Grupo de Câmaras de Direito Público, em julgamento realizado no dia 9 de maio de
2012, proferiu decisão no seguinte sentido:

COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA - ART. 555, §1º, DO CPC -
RESPONSABILIDADE CIVIL - JUROS DE MORA SOBRE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TERMO A QUO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ -
DATA DO EVENTO - ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL - MATÉRIA RECENTEMENTE
REAFIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DAQUELA CORTE SUPERIOR -
RECURSO DESPROVIDO

É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, recentemente
reafirmado por sua Segunda Seção (Resp. N. 1.132.886/SP, julgado em 23.11.2011;
Rcl n. 6.111/GO, julgada em 29.2.2012), de que o termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre a indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito
corresponde à data do evento danoso" (Súmula 54 STJ) (TJSC, Ap. Cív.
2012.007033-4, de Balneário Camboriú, Rel. Des. Rodrigo Collaço).

Portanto, conclui-se que o dies a quo para a incidência dos juros
moratórios deve ser fixado na data do evento danoso, ou seja, por ocasião da perda
da bagagem (04.06.2011).

Assim, os juros moratórios devem ser calculados a partir do evento
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danos, segundo determina a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Para a correção monetária, no entanto, o dies a quo é diverso para as

condenação de reparação de danos materiais e morais.
A correção monetária imiscui-se no próprio principal, é uma parte

integrante do valor principal. É a cláusula de readaptação da moeda cujo poder
aquisitivo foi atingido pela inflação.

Quanto à incidência da correção monetária para a condenação pelos
danos morais, contudo, aplica-se a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça que
assim estabelece:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento".

Logo, sobre o quantum indenizatório fixado a título de dano moral
deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir da decisão que arbitrou o valor
da indenização.

Por outro lado, quanto à condenação pela indenização pelos danos
materiais, o termo inicial é o da data do efetivo prejuízo econômico sofrido.

O verbete sumular nº 43 do STJ, dita que: “incide correção monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, sobressai deste
comando que a correção monetária derivada de ato ilícito é devida a partir da data do
efetivo prejuízo.

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para manter o
quantum fixado a título de danos morais e honorários advocatícios, determinado que
os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso, e que a correção
monetária seja aplicada para o dano moral a partir da condenação e para o dano
material desde a data do prejuízo.

Este é o voto.
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