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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DANOS PATRIMONIAIS
REJEITADO.

RECURSO DA REQUERIDA ALITALIA Â– COMPAGNIA
AÉREA ITALIANA S.P.A. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
RECONHECEU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
ARGUMENTAÇÃO DE QUE OS FATOS IMPUTADOS PELOS
AUTORES OCORRERAM NO TRECHO REALIZADO PELA
COMPANHIA HOLANDESA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14, CAPUT, DO CDC).
CONTRATO DE TRANSPORTE FIRMADO COM AS
REQUERIDAS KLM Â– ROYAL DUCTH AIRLINES E ALITALIA
Â– COMPAGNIA AÉREA ITALIANA S.P.A. VÔO
COMPARTILHADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
CADEIA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO. PRELIMINAR
AFASTADA.

MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA AO
ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA.
INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA).
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 8.000,00 (OITO
MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. INSUBSISTÊNCIA. VALOR
FIXADO AQUÉM DA EXTENSÃO DO DANO À DIGNIDADE E
CIDADANIA DOS AUTORES, CONTUDO INEXISTENTE
PEDIDO DE MAJORAÇÃO.

JUROS DE MORA. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO DIES A
QUO PARA A DATA DA CITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CONTRATO
DE TRANSPORTE AÉREO. INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE
DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E



PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.082743-0, da comarca de Criciúma (4ª Vara Cível), em que é apelante Alitalia
Compagnia Aerea Italiana SPA, e apelados Itaci de Sá e outro:

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, conhecer
do agravo retido interposto pela requerida Alitalia e negar-lhe provimento; conhecer
do recurso de apelação interposto pela requerida Alitalia e dar-lhe parcial provimento.
Custas Legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo
Desembargador Alexandre D'Ivanenko (presidente) e o Excelentíssimo
Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior.

Florianópolis, 03 de março de 2015.

Denise Volpato
RELATORA
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RELATÓRIO

Itaci de Sá e Maria Elena Gonçalves de Sá ajuizaram " ação de
indenização por danos morais e materiais" em face de KLM Â– Royal Ducth Airlines e
Alitalia Â– Compagnia Aérea Italiana S.P.A, alegando, em síntese, terem utilizados os
serviços de transporte aéreo internacional disponibilizado pelas demandadas durante
ida de viagem que realizaram à Europa em abril de 2011. Relataram ter sido o trecho
Â– São Paulo/Amsterdã Â– realizado pela primeira requerida - e o outro entre
Amsterdã/Roma, pela segunda companhia requerida. Ao desembarcar no aeroporto
de Roma, verificaram que uma de suas bagagens havia sido extraviada. Sublinharam
preenchimento de formulário disponibilizado pela segunda requerida. Anotaram que
tal fato ocasionou grande transtorno, pois na bagagem faltante estavam roupas de
inverno e trajes para participação em congresso internacional e, ainda, remédios do
primeiro autor. Em razão disso, solicitaram ajuda financeira à terceiros para comprar
novas vestimentas, medicamentos, dentre outros itens necessários. Esclareceram ter
sido localizada a bagagem faltante um mês após retornarem ao pais, tendo sido a
mesma entregue na residência. Aduziram sobre a responsabilidade civil das
companhias aéreas requeridas. Afirmaram ter suportado prejuízos de ordem
patrimonial e moral por conta do ato ilícito ocorrido. Defenderam a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Por essas razões, requereram a condenação da
demandada ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, bem como, postulou o
pagamento de danos morais, sugerindo o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil
reais). Pugnaram pelas condenações de praxe e protestaram pela produção de
provas. Causa valorada e juntado documentos (fls 16/37).

Devidamente citada, a segunda requerida (Alitalia) ofertou contestação
(fls. 44/58), o qual suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam. No
mérito, eximiu-se de qualquer responsabilidade pelo extravio de bagagem ocorrido, ao
argumento de que a falha operacional ocorreu no trecho São Paulo/Amsterdã/Roma,
operado por outra companhia aérea. Sublinhou inexistir comprovação do prejuízo
material ocorrido. Defendeu aplicação da Convenção de Montreal, em caso de
eventual condenação. Asseverou que a situação narrada nos autos é incapaz de
justificar a indenização pretendida, ressaltando ausência de provas do suposto abalo
moral sofrido. Pleiteou a improcedência dos pedidos exordiais, ou, alternativamente,
seja o quantum indenizatório moral fixado com razoabilidade. Acostou documentos
(fls. 59/72).

Também, após citação, a primeira requerida (KLM) apresentou
contestação (fls. 73/83), e documentação de fls. 84/98, oportunidade em que alegou
inexistir comprovação e extensão do dano moral sofrido, assim como do prejuízo
patrimonial suportado. Informou o desrespeito por parte dos autores às normas
atinentes ao transporte de bens em voos, isentando-se de qualquer responsabilidade
no caso de perda ou dano destes objetos, quando despachados como bagagem
Postulou pela improcedência dos pedidos exordiais e, alternativamente, na hipótese
de condenação, pugnou ser o valor indenizatório arbitrado suficiente para compensar
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os danos sofridos.
Houve réplica do autor às fls. 101/111.
Em despacho saneador (fl. 112), o Magistrado Rafael Milanesi Spillere

rechaçou a preliminar de ilegitimidade suscitada pela segunda demandada e
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam
produzir.

Inconformada, a requerida Alitalia interpôs Agravo Retido (fls. 121/123),
na qual requer a reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade
passiva ad causam. Intimadas, as partes agravadas deixaram transcorrer in albis o
prazo para contraminutarem (certidão de fl.128).

Em seguida, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls.
114/116). Por sua vez, a requerida KLM postulou pelo prosseguimento do feito,
reiterando os termos de sua peça defensiva (fls. 117/119), e a segunda Alitalia,
informou não pretender produzir outras provas.

Ato contínuo, sobreveio Sentença (fls. 129/131), da lavra do Magistrado
Rafael Milanesi Spillere, que julgou a lide nos seguintes termos:

"Ante o exposto, vencidas as prefaciais, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os
demandados, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a cada
um dos autores, por abalo moral. O montante sofrerá reajuste monetário, conforme a
variação do INPC, desde a presente data. Juros de mora devidos desde a data do
extravio da bagagem.

Ante a sucumbência recíproca, forte no pensamento de que não é o valor
econômico do pedido o indicador de êxito/derrota processuais, respondem os
requeridos pela metade das custas processuais, a razão de 50% para cada qual. O
autor responde pela outra metade daquelas. Honorários advocatícios são arbitrados
em R$ 1.000,00 a cada um dos Procuradores, mas integralmente compensados
conforme art. 21 do CPC.

P. R. I."
A requerida Alitalia opôs embargos de declaração (fls. 135/137), os

quais foram rejeitados pelo Magistrado a quo (fl. 139)
Irresignada com a prestação jurisdicional, a demandada Alitalia Â–

Compagnia Aérea Italiana S.P.A Â– interpôs recurso de apelação (fls. 142/153),
suscitando, preliminarmente, a análise do agravo retido interposto às fls. 122/123.
Sustenta ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da lide, em razão do extravio
ter ocorrido no trecho São Paulo/Amsterdã/Roma, operado pela companhia aérea
KLM, totalmente diverso ao de sua responsabilidade Â– Roma/Atenas. No mérito,
discorre que a situação narrada deve ser entendida como mero aborrecimento,
incapaz de ofender à dignidade dos autores, a ponto de justificar a indenização
pretendida. Assevera a inexistência de provas do suposto abalo moral sofrido. Aponta
ser o quantum indenizatório excessivo. Postula, por derradeiro, a reforma da
Sentença através do provimento de seu apelo, afastando a condenação por danos
morais fixado e, sucessivamente, caso mantida, a sua minoração através da
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da incidência
dos juros de mora a partir do arbitramento do dano moral ou da citação.
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O recurso foi recebido nos seus efeitos legais (fl. 158).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 160/111/123), os autos ascenderam

a esta Corte de Justiça.
Este é o relatório.
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VOTO

1. Admissibilidade
É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de

pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do
recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise
dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do
procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso
de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento,
interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de
recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os
pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os
extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

Assim, devidamente recolhido o preparo pela demandada (fls. 154/155),
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passa-se à análise do recurso.

2. Recursos da requerida Alitalia Â– Compagnia Aérea Italiana S.P.A
2.1 Agravo retido
Preliminarmente, pleiteia a companhia aérea Alitalia a análise do agravo

retido interposto contra decisão que reconheceu sua legitimidade passiva ad causam.
Em suas razões recursais, sustenta ser parte ilegítima para figurar no

pólo passivo da lide, em razão do extravio ter ocorrido no trecho São
Paulo/Amsterdã/Roma, operado pela companhia aérea KLM, totalmente diverso ao de
sua responsabilidade Â– Roma/Atenas.

Pois bem.
Ab initio, importante destacar serem aplicáveis os preceitos protetivos do

Código de Defesa do Consumidor à presente demanda.
Isso porque, a relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de

consumo, subsumindo-se ambas aos conceitos de consumidor e fornecedor
prescritos nos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

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

Assim, é inegável a aplicabilidade das normas protetivas ao consumidor
à presente demanda, sendo suas normas, oriundas de preceito constitucional (art.5º,
XXXII, da CF/88).

Pois bem.
Na hipótese em exame, compulsando-se os autos infere-se terem os

autores adquirido passagem aérea da sociedade empresária apelante, bem como da
companhia aérea requerida KLM Â– Royal Ducth Airlines Â– conforme documentos
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de fls. 28/32.
Nesse particular, cumpre ressaltar que se extrai dos mencionados

documentos terem sido operados os trechos da viagem dos autores (São
Paulo/Amsterdam Â– Amsterdam/Roma Â– Roma/Atenas Â– Atenas/Amsterdam Â–
Amasterdam/São Paulo) pelas companhias aéreas requeridas (KLM Â– Royal Ducth
Airlines e Alitalia Â– Compagnia Aérea Italiana S.P.A)

Portanto, tanto a companhia aérea KLM Â– Royal Ducth Airlines quanto
a Alitalia Â– Compagnia Aérea Italiana S.P.A assumiram a obrigação de resultado e,
eventual dano causado ao consumidor ou a sua bagagem é de sua responsabilidade,
por força da teoria do risco atribuída a sua atividade (artigo 14, do Código de Defesa
do Consumidor e artigo 260 do Código Brasileiro Aeronáutico).

Ademais, em que pese a alegação da apelante de que o extravio da
bagagem ocorreu no trecho operado pela companhia aérea requerida KLM, o
documento de fl. 30 é preciso ao indicar que o trecho Amsterdã/Roma foi realizado
por companhia aérea subsidiária da apelante, qual seja, Alitalia Cai Spa Â– Alitalia
Express.

Outrossim, denota-se ser irrelevante saber em qual parte do trajeto
internacional contratado tenha se dado o extravio da bagagem ou se foi operada por
empresa aérea diversa da recorrente, tendo em vista que foi com a
requerida/apelante que os autores igualmente firmaram contrato de transporte aéreo.

Nesse sentido, cumpre salientar nos voos em que ocorrem escalas e/ou
conexões entre o ponto inicial até o destino final, o consumidor não tem acesso às
bagagens, mormente porque são transferidas de uma aeronave para outra em áreas
restritas aos funcionários das empresas aéreas, sendo recolhidas pelo passageiro
somente no local de destino.

In casu, restou incontroverso ter havido voo compartilhado entre as
empresas demandadas, devendo ambas responder solidariamente pelo extravio da
bagagem dos autores, independentemente do trecho em que ocorreu o infortúnio.

Sobre a responsabilidade solidária e objetiva, o Código de Defesa do
Consumidor é incisivo em seus artigos 7º, parágrafo único, e 14, caput, ao gizar:

"Art. 7º. [...]
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Neste sentido, destaca-se do acervo jurisprudencial desta Corte:
"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS AFORADA CONTRA VARIG S/A E COMPAÑIA PANAMEÑA DE
AVIACIÓN S/A - AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS PARA
EMBARCAREM EM CRUZEIRO MARÍTIMO QUE PARTIRIA DA CIDADE DO
PANAMÁ - EXTRAVIO DA BAGAGEM DE UM DOS SUPLICANTES ANTES DA
CHEGADA AO DESTINO - LAPSO DE DEZ DIAS PARA DEVOLUÇÃO - ALEGADA
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA PANAMENHA, SOB O
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ARGUMENTO DE QUE FATOS IMPUTADOS PELOS AUTORES OCORRERAM NO
TRECHO REALIZADO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO - IRRELEVÂNCIA -
CONTRATO DE TRANSPORTE FIRMADO COM A SEGUNDA RÉ - PREFACIAL
AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, À
CONSIDERAÇÃO DE QUE SOMENTE UM DOS POSTULANTES É QUE TEVE A
MALA EXTRAVIADA - PARTE QUE FOI PREJUDICADA INDIRETAMENTE, EIS
QUE TEVE QUE ARCAR COM AS DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO
DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PELA ESPOSA - DANOS REFLEXOS -
PRELIMINAR QUE DEVE SER REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PRESTADORAS DO SERVIÇO - DANO
MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E
ADEQUADO À REALIDADE DA CAUSA (R$ 15.000,00 PARA A AUTORA
PROPRIETÁRIA DA MALA PERDIDA E R$ 5.000,000 PARA O SEU CÔNJUGE) -
DANOS MATERIAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS (R$ 3.048,29) -
NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS NA COMPRA DE
ITENS QUE ESTAVAM NA BAGAGEM - PRODUTOS QUE NÃO SERIAM
ADQUIRIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

'Empresa fornecedora de transporte aéreo que contrata prestação de serviço
com consumidor, ainda que com vôo compartilhado, responde peloextravio de
bagagem,Â independente do local onde ocorreu o evento danoso' (AC n.
2012.038902-0, Rel. Des. Monteiro Rocha, DJ de 24-8-2012)". (TJSC, Apelação
Cível n. 2010.031789-6, da Capital, rel. Des. Carlos Prudêncio, j. 20/11/2012)."
(Apelação Cível n. 2009.002646-5, Relator: Des. Cid Goulart, julgada em 15/10/2014)

Dessa feita, é de ser afastada a alegada ilegitimidade passiva ad
causam da apelante Alitalia Â– Compagnia Aérea Italiana S.P.A.

Assim, nega-se provimento ao agravo retido interposto.
2.2 Recurso de Apelação
Trata-se de apelação cível interposto pela requerida Alitalia contra

Sentença de Primeiro Grau que, nos autos da ação de indenização por danos morais
e matrimoniais movida por Itaci de Sá e Maria Elena Gonçalves de Sá, julgou
parcialmente procedente o pedido exordial, condenando as companhias aéreas
demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$
8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, acrescido dos respectivos consectários
legais, custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a companhia aérea apelante assevera que a
situação narrada nos autos deve ser entendida como mero aborrecimento, incapaz de
ofender à dignidade dos autores, a ponto de justificar a indenização pretendida.
Discorre inexistir provas do suposto abalo moral sofrido. Insurge-se contra a verba
indenizatória, por ser excessiva, assim como pugna pela incidência dos juros de mora
a partir do arbitramento do dano moral ou da citação.

Inicialmente convém esclarecer ter restado incontroversa a relação
existente entre as partes ser tipicamente de consumo, conforme anteriormente
mencionado. Outrossim, indiscutível a configuração do ato ilícito, haja vista ser
incontroverso nos autos a ocorrência do extravio da bagagem pertencente aos
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autores.
No caso em tela, restou incontroversa a ocorrência do extravio da

bagagem pertencente ao autor.
Portanto, o cerne da quaestio cinge-se à análise da existência da

responsabilidade da companhia aérea apelante em indenizar os danos morais
suportados pelo autor, em decorrência da prestação do serviço contratado.

Pois bem.
O recurso interposto pela companhia aérea requerida deve ser

desprovido, merecendo a Sentença da lavra do Magistrado Rafael Milanesi Spillere
(fls.129/131) ser adotada como razão de decidir, com fulcro no artigo 150 do
Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

"A realização de contrato de transporte aéreo de passageiros é incontroversa
dos autos e comprovada pelos documentos de fls. 28-32 dos autos.

Cediço que a relação em tela amolda-se às regras de proteção ao consumidor,
sendo portanto a responsabilidade civil decorrente de prejuízos derivados desta
relação de índole objetiva.

Nesta esteira, não foi impugnada a alegação de que a devolução da bagagem
apenas ocorreu de modo extemporâneo, ou seja, após a conclusão da viagem
planejada pelos autores.

Intuitivo que integram a bagagem instrumentos e utensílios que nada mais são
que atributos de individualidade e privacidade, prerrogativas sensíveis dos direitos
fundamentais da pessoa humana. Neste sentido, o extravio de bagagem é situação
por mais indicativa de abalo moral, evidente que a ausência daqueles afeta de modo
decisivo e depreciativo toda a rotina do consumidor prejudicado.

Neste sentido, inevitável o arbitramento de verba compensatória para a
espécie.

Ademais, é do magistrado a responsabildiade de lapidar tais valores, sem que
tal atividade seja ofuscada por normativas vinculadas a tratados internacionais
mantidos pelo Brasil.

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após o
advento do Código de Defesa do Consumidor, a tarifação por extravio de bagagem
prevista na Convenção de Varsóvia não prevalece, podendo a indenização ser
estabelecida em valor maior ou menor, consoante a apreciação do magistrado no
tocante aos fatos acontecidos (cf. AgRg no REsp 1.101.131/SP, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJe 27/4/2011; AgRg no Ag 1.230.663/RJ, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, DJe 3/9/2010, e AgRg no Ag 1.035.077/SP, Rel. Ministro
Massami Uyeda, DJe 1º/7/2010). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para a
fixação de indenização por danos morais são levadas em consideração as
peculiaridades da causa, de modo que eventuais disparidades do valor fixado, sem
maior relevância, não autorizam a intervenção deste Tribunal, como na espécie, em
que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido". (ARgAI n. 1389642/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
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Terceira Turma, j. 15-9-2011).
Do que se apurou dos autos, foram expostos os autores às interpéries

climáticas do velho continente, inclusive ao frio que ainda se desenvolvia na primeira
quinzena de março. Notório que esta realidade era por demais antagônica do que o
clima em desenvolvimento nos trópicos.

Assim sendo, considerando que os autores foram expostos a situação
constrangedora ao se verem privados de instrumento de uso privado e submetidos
ao frio existente na capital Italiana, tem-se que o montante de R$ 8.000,00, a cada
um dos autores, é capaz de compensar todo impasse evidenciado pelo desvio
contratual imputado de forma solidária aos demandados."

Desta feita, consoante bem explicitado pelo Douto Magistrado a quo, o
arcabouço probatório constante dos presentes autos evidencia a responsabilidade da
companhia aérea requerida ao pagamento da indenização a título de danos morais no
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Nesse sentido, importante salientar a configuração do ato ilícito
praticado, decorrente da má prestação de seus serviços que acabou expondo os
apelados à situações que poderiam ter sido evitadas se tivesse agido com zelo no
cumprimento dos atos inerentes ao serviço de transporte contratado.

Impõe-se registrar que o cumprimento do contrato de transporte não se
verifica exclusivamente pela chegada do passageiro ao destino, mas pela observância
de tudo que foi previamente ajustado, especialmente a chegada incólume da carga
transportada. Na situação concreta, não foi o que ocorreu.

Portanto, a companhia aérea apelante assumiu uma obrigação de
resultado e, eventual dano causado ao consumidor ou a sua bagagem é de sua
responsabilidade, por força da teoria do risco atribuída a sua atividade (artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor e artigo 260 do Código Brasileiro Aeronáutico).

Ademais, evidente que o extravio da bagagem consistem em transtornos
que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, configurando efetivo abalo moral,
passível de reparação.

Em situação semelhante, já se manifestou esta Corte de Justiça:
"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" (AC n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret
Rocha)(TJSC. Apelação Cível n. 2012.049768-8. Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j.
03/02/2015)

Tocante ao valor indenizatório a título de danos morais, frisa-se em
virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do quantum moral,
prepondera na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o arbitramento da
indenização pelo Magistrado levará em consideração os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade além de analisar as peculiaridades do caso concreto.

Nesse viés, curial observar a proporcionalidade entre o ato ilícito
praticado – extravio de bagagem – e o dano moral in re ipsa suportado pela parte
autora, de modo a compensá-la de forma razoável e proporcional à extensão do dano
e à sua dignidade, sem, contudo provocar a ruína financeira do ofensor, bem como,
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imprimir necessário caráter inibitório e pedagógico visando evitar conduta reincidente
por parte da empresa demandada. Outrossim, destaca-se a condição financeira e a
capacidade operacional ostentada pela apelante, frente a clara falha na prestação dos
serviços contratados.

Assim, ponderadas as particularidades do caso concreto, sopesando-se
os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor fixado na
Sentença, está aquém da extensão do dano à cidadania e dignidade dos autores.
Contudo, diante da inexistência de pedido de majoração, a verba indenizatória deve
ser mantida.

3. Juros de mora
Por fim, a companhia aérea apelante requer a adequação do termo a

quo de incidência dos juros moratórios, a partir da data da citação
Razão lhe assiste.
In casu, o Magistrado de Primeiro Grau fixou a incidência dos juros

sobre a indenização extrapatrimionial, a partir do evento lesivo, qual seja, do extravio
da bagagem.

Contudo, tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente do
contrato de transporte existente entre as partes, a verba indenizatória por danos
morais deve ser atualizada a contar de seu arbitramento, incidentes os juros de mora
a fluir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, in verbis:

"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial"
Neste sentido, colhe-se do acervo jurisprudencial desta Corte:
“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE
AÉREO. EMPRESA INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM -
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. [...] (5) DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL: CITAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. -Â Na
responsabilidade contratual, tal como se dá no contrato de transporte aéreo, sobre as
verbas compensatórias por danos morais e materiais devem incidir juros de mora a
contar da citação. SENTENÇA RETIFICADA EX OFFICIO. RECURSOS
DESPROVIDOS. (TJSC. Apelação Cível n. 2014.008096-0, de Joinville, rel. Des.
Henry Petry Junior, j. 06/03/2014)

Assim, a incidência dos juros dever ter como termo inicial a data da
citação válida.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do agravo retido
interposto pela requerida Alitalia e negar-lhe provimento; conhecer do recurso de
apelação interposto pela requerida Alitalia e dar-lhe parcial provimento, tão somente,
para adequar o termo a quo de incidência dos juros moratórios da indenização por
danos morais, a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Este é o voto.

Gabinete Desa. Denise Volpato


