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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO
DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA DE
AVIAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO.
ARBITRAMENTO NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS), EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS
PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE ESTADUAL DE
JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PROVIDO.

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. (AC n. 2014.003812-9, de São João
Batista, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 29.04.2014)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.071073-0, da comarca de Criciúma (3ª Vara Cível), em que é apelante Rosana
Guimarães Corrêa, e apelada TAM Linhas Aéreas S/A:

A Segunda Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, dar
provimento ao recurso para majorar a verba fixada a título de danos morais para o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fluência dos juros de mora a partir do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), corrigidos monetariamente a partir deste
decisum, marco em que deverá incidir a Taxa Selic, que engloba tanto os juros como
a atualização monetária. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado no dia 1º de julho de 2014, os
Exmos. Srs. Des. Cid Goulart e Des. Francisco Oliveira Neto. Funcionou como
representante do Ministério Público o Dr. Alexandre Herculano Abreu.

Florianópolis, 02 de julho de 2014.

Sérgio Roberto Baasch Luz
PRESIDENTE E RELATOR



RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosana Guimarães
Corrêa contra sentença que na ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pela recorrente em face de TAM Linhas Aéreas S/A, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a ré o pagamento de R$
361,90 a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
contados da data da citação (05.10.2011) e corrigidos monetariamente pelo INPC
desde a data do eventos danoso (11.01.2011), e R$ 5.000,00 a título de danos
morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso
(02.01.2011) e corrigido monetariamente pelo INPC, "contados da data de seu
arbitramento (STJ, Súmula 362)". Determinou, ainda, a cargo da ré, o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor
do montante atualizado da condenação.

Pugna a recorrente pela majoração do quantum indenizatório fixado a
título de danos morais, sob o argumento de que "Ao contrário do que entendeu a
magistrada, o dano moral pleiteado é pela falta de negligência, imperícia, omissão e
falha nos serviços prestados pela Apelada que sequer disponibilizou alimentação e
acomodação como era seu dever ao contrário, arriscou a vida da Apelante quando
alocou os passageiros para uma viagem de mais de 06 horas sem quaisquer
condições seguras" (fl. 109).

Contrarrazões às fls. 120/128.

VOTO

Na ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de
atraso de vôo e extravio de bagagem movida pela recorrente em face de TAM Linhas
Aéreas S/A, reconheceu o togado monocrático a responsabilidade da concessionária
de serviço público pelos respectivos danos, e condenou a recorrida ao pagamento de
indenização a título de danos materiais no montante de R$ 361,90, e R$ 5.000,00 a
título de danos morais.

Não há recurso da requerida com o objetivo de afastar a
responsabilidade verificada na sentença vergastada.

O que pretende a recorrente por meio do presente reclamo, é, tão
somente, a majoração da verba indenizatória fixada a titulo de danos morais, sob o
argumento de que ao arbitrar a quantia de R$ 5.000,00, o magistrado de primeiro grau
não levou em consideração a particularidade do caso, em relação a negligência e a
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária.

O arbitramento da verba indenizatória deve evitar enriquecimento sem
causa e, ao mesmo tempo, 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.

A preocupação com o não cometimento de desatinos é que tem levado o
Superior Tribunal de Justiça a dizer que:

Gabinete Des. Sérgio Roberto Baasch Luz



O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, quando a quantia arbitrada se mostra ínfima, de um lado, ou
visivelmente exagerada, de outro. Determinação do quantum no caso em
conformidade com o transtorno e o abalo psíquico sofridos pela vítima, consideradas
ainda a sua posição sócio-cultural, bem como a capacidade financeira do agente.
(REsp n.º 257.075/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 20.11.2001)

A este respeito reza o art. 944, parágrafo único, do Código Civil:
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa

e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.
In casu, o magistrado de primeiro grau fixou à este título o valor de R$

5.000,00, quantum que se mostra aquém do parâmetro utilizado por esta Corte em
casos análogos, veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA
OBJETIVA. PERDA DA BAGAGEM NA VOLTA DE VIAGEM DE FÉRIAS. 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".

ALEGADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

"O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das
companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em
vigor da Lei 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
Consumerista" (STJ, AgRg no Ag 1380215/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j. 19.4.12)

DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE
R$ 12.000,00 NA ORIGEM. PRETENDIDA A MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E QUE SERÁ DIVIDIDA ENTRE OS
DOIS AUTORES. (AC n. 2014.005965-9, de Itajaí, rel. Des. Francisco Oliveira Neto,
j. 29.04.2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA
OBJETIVA. PERDA DA BAGAGEM EM VIAGEM DE FÉRIAS COM A FAMÍLIA.
NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O FATO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO.
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
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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".

DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE
R$ 15.000,00 NA ORIGEM. PRETENDIDA A MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

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. (AC n.
2014.003812-9, de São João Batista, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 29.04.2014)

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. (AC n. 2012.068936-0, de São José, rel. Des. Sérgio
Roberto Baasch Luz, j. 18.03.2014)

Nesse passo, merece acolhimento a irresignação aventada no
concernente a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais,
de modo que fixo o referido quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os juros moratórios são devidos na forma da Súmula 54 do STJ, com
incidência a partir da data do evento danoso. Quanto a correção monetária, tem-se
como termo a quo a da data do arbitramento, in casu, o presente decisum.

É o entendimento deste Tribunal:
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. 24.092013)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para majorar a verba fixada a
título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fluência
dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), corrigidos
monetariamente a partir deste decisum, marco em que deverá incidir a Taxa Selic,
que engloba tanto os juros como a atualização monetária.

É o voto.
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