
Apelação Cível n. 2014.072572-7, de Joinville
Relatora: Desa. Denise Volpato

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

RECURSO DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA. PEDIDO
DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE NÃO SER
RESPONSÁVEL PELO EXTRAVIO DA BAGAGEM DO AUTOR.
INSUBSISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO
CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
CONFIGURADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA REQUERIDA
RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DA
ATIVIDADE DESENVOLVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 14 DO
CÓDIGO CONSUMERISTA. ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER
DE INDENIZAR INAFASTÁVEL.

DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PROVA DOS BENS CONTIDOS NAS MALAS EXTRAVIADAS.
INSUBSISTÊNCIA. AUTOR QUE COMPROVOU
SATISFATORIAMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS
TRADUZIDAS E AUTENTICADAS EM CARTÓRIO. ADEMAIS,
NÃO COMPROVADA A ENTREGA PELA COMPANHIA AÉREA
DE FORMULÁRIO PARA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS
CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE. ÔNUS DA
PROVA QUE LHE INCUMBIA. CONTRATO DE TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR POR FORÇA DA TEORIA DO RISCO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

DANO MORAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO
AUTOR. 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$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS). INSUBSISTÊNCIA. MONTANTE
ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO,
ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE, ALÉM DE MANTER O CARÁÂ#TER
PEDAGÓGICO E INIBIDOR ESSENCIAL À REPRIMENDA.



JUROS DE MORA. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA REFERENTE AOS DANOS
MORAIS. 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.
2014.072572-7, da comarca de Joinville (5ª Vara Cível), em que é apelante Emirates,
e apelado Zouhair Hussein Haidar:

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, conhecer
do recurso 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

RELATÓRIO

Zouhair Hussein Haidar ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais em face da companhia aérea Emirates, relatando, em síntese, ter utilizado
os serviços de transporte aéreo internacional disponibilizado pela requerida para
percorrer o trajeto Egito/Brasil em agosto de 2008. Ao desembarcar no aeroporto
internacional de Guarulhos/SP, percebeu o extravio de uma de suas malas.
Asseverou ter sido informado, em solo brasileiro, por funcionários da companhia
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requerida que a bagagem faltante teria ficado em Dubai/Emirados Árabes Unidos,
mas que a referida mala estaria no vôo seguinte que viria daquele país árabe, o que
não ocorreu. Sublinhou preenchimento de formulário disponibilizado pela demandada.
Informou que a bagagem faltante nunca foi encontrada. Aduziu sobre a
responsabilidade civil da companhia aérea requerida. Afirmou ter suportado prejuízos
de ordem material e moral por conta do ato ilícito. Defendeu a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.Por essas razões, requereu 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). Pugnou
pelas condenações de praxe e protestou pela produção de provas. Valorou a causa e
juntou documentos (fls 09/16)

Novos documentos foram apresentados pelo autor às fls. 22/24.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (fls. 36/55),

porém de forma intempestiva (certidão de fls. 73), alegando, preliminarmente, que a
revelia não acarreta automaticamente a procedência dos pedidos. No mérito, informou
orientação da própria Agência Nacional de Aviação Civil Â– ANAC - no sentido de que
objetos de valor Â– como o caso dos autos, jóias Â– sejam transportados em
bagagem de mão, e não despachados. Afirmou não ter sido preenchido pelo autor
formulário específico, discriminando minuciosamente o conteúdo de sua bagagem,
não sendo possível, portanto, comprovar, quantificar e caracterizar a perda
patrimonial alegada. Defendeu não restar comprovada a ocorrência de danos morais,
tratando-se, de no máximo de mero aborrecimento. Pleiteou a improcedência dos
pedidos exordiais, ou, em caso de condenação, seja o quantum indenizatório moral
fixado com razoabilidade. Acostou documentos (fls. 58/72).

Ato contínuo, sobreveio Sentença (fls. 74/79), da lavra do Magistrado
Marco Augusto Ghisi Machado, que julgou a demanda nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos (art. 269, I, do CPC),
para condenar a ré ao pagamento de:

a) indenização pelo dano material, correspondente a quantia de R$ 34.000,00
(trinta e quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da citação, e acrescida
de juros legais de mora a partir do ato ilícito (07/08/2008).

2) indenização por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescida de correção monetária a partir desta sentença e juros legais de mora a
partir do evento lesivo.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, observados os
critérios do art. 20, § 3.º, 'a', 'b' e 'c', do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se.
P. R. I."
Irresignada, a empresa aérea requerida interpôs recurso de apelação

(fls. 83/104), postulando a reforma da Sentença. Inicialmente, destaca que a
decretação da revelia não acarreta, de forma automática, a procedência do pedido.
Afirma não ter responsabilidade no caso de perda ou dano de bagagem face o
desrespeito por parte do passageiro às normas atinentes ao despacho e transporte de
bens de valor. Defende ausência do prejuízo material ocorrido, pleiteando,
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alternativamente, seja o valor da indenização limitado à previsão da Convenção de
Montreal, em caso de condenação. Sublinha inexistir comprovação e a extensão do
dano moral sofrido, destacando ser excessivo este quantum indenizatório arbitrado.
Desta forma, requer sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais e,
subsidiariamente, pleiteia pela redução das verbas indenizatórias, além da incidência
dos juros de mora a partir do arbitramento do dano moral.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (fl.109).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 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 - fls. 105/107).
Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os
extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passa-se à
análise do recurso.

2. Mérito
Trata-se de apelação cível interposta pela Emirates contra Sentença de

Primeiro Grau que, nos autos da ação de indenização por danos morais e
matrimoniais movida por Zouhair Hussein Haidar, julgou procedente o pedido exordial,
condenando a demandada ao pagamento de indenizações de danos materiais, no
valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais); de dano moral, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos dos respectivos consectários legais, custas
processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, prefacialmente, a companhia aérea apelante
destaca que a revelia Â– decorrente apresentação a destempo da contestação Â–,
não acarreta, de forma automática, a procedência do pedido. Afirma não ter
responsabilidade no caso de perda ou dano de bagagem face o desrespeito por parte
do passageiro às normas atinentes ao despacho e transporte de bens de valor.
Defende ausência do prejuízo material ocorrido, pleiteando, alternativamente, seja o
valor da indenização limitado à previsão da Convenção de Montreal, em caso de
condenação. Sublinha inexistir comprovação e a extensão do dano moral sofrido,
destacando ser excessivo oquantum indenizatório arbitrado. Desta forma, requer a
improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, pleiteia pela redução das
verbas indenizatórias, além da incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
do dano moral.

Inicialmente, convém esclarecer, em que pese ter o Magistrado Singular
decretado a revelia da companhia aérea requerida, a presunção de veracidade
ocasionada pela apresentação intempestiva da contestação Â– Certidão de fl. 73 Â–
gera apenas presunção relativa acerca da veracidade dos fatos, cabendo à parte
autora a responsabilidade de fornecer ao Juiz elementos suficientes para o convencer
da sua pretensão.

Acerca dos efeitos da revelia, mais especificamente quanto à presunção
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de veracidade dos fatos alegados pelo autor, impõe-se destacar o disposto no artigo
319 do Código de Processo Civil:

"Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos
afirmados pelo autor."

A despeito do texto do artigo supratranscrito, o reconhecimento da
revelia, por si só, não conduz a procedência dos pedidos formulados na exordial,
incumbindo a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, destaca-se:
"A ocorrência de revelia, por si só, não conduz à procedência do pedido inicial,

incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de
improcedência." (TJSC, Apelação Cível n. 2010.065528-4, de Biguaçu, Relator Des.
Monteiro Rocha, julgado em 29/11/2012).

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 materiais e
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 Marco Augusto Ghisi
Machado (fls.74/79) ser adotada como razão de decidir, com fulcro no artigo 150 do
Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

"Elucida-se que a relação havida entre as partes é considerada de consumo,
aplicáveis, portanto, os preceitos da lei n. 8.078/90.

Nesse sentido:
"TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE CARGA

-INDENIZAÇÃO INTEGRAL - CDC.
I - A responsabilidade civil do transportador pelo extravio de bagagem ou de

carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em sua
vigência (...)" (Emb. de Diverg. em REsp n. 269.353/SP).

Por essa razão prevalece o entendimento de que a responsabilidade da
empresa ré é objetiva, a teor do art. 14, do CDC:

"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".

Com a disponibilização de transporte aéreo ao consumidor, a ré responde por
qualquer falha na prestação dos serviços, como é o caso dos autos, em que o autor
teve extraviados os pertences contidos em sua bagagem.

Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA PROMOVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA
AÉREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS TIPIFICADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (Apel.
Cível n. 2012.088699-5/TJSC).
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Não encontra respaldo a afirmação de que o autor não teria direito ao
ressarcimento de seu prejuízo, em face de não ter descrito pormenorizadamente o
conteúdo da mala no embarque, tendo em vista que a ré sequer comprovou a
entrega de formulário próprio para tanto.

Por oportuno:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA

AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM.INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO
DA AERONÁUTICA OU OUTRA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STJ, AGRG NO AG N. 1.380.215).
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO,
ENQUANTO FORNECEDORA DE SERVIÇO (ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO
CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA AO PASSAGEIRO DO
FORMULÁRIO PARA LISTAGEM DOS ITENS CONSTANTES EM SUA BAGAGEM.
SUFICIÊNCIA, IN CASU, DA RELAÇÃO DE OBJETOS APRESENTADA PELA
AUTORA NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NO DECISUM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (Apel. Cível n.
2013.058620-1/TJSC).

Tampouco merece crédito a pretensão da ré em eximir-se da responsabilidade,
com base em norma genérica dando conta de que pertences de valor devem ser
levados junto ao passageiro em sua bagagem de mão. Afinal, trata-se de condição
em momento algum informada ao autor, constando, como até mesmo afirmou a ré,
apenas em sítio eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Não fosse a inexistência de qualquer demonstração de que o autor foi
orientado a levar consigo objetos de valor em sua bagagem de mão, mostra-se
imperioso que a ré dispense todo o cuidado necessário para entregar inviolada a
bagagem de seus passageiros, independentemente de seu valor, sendo nulas
cláusulas no sentido de isenção de responsabilidades por conta do alto valor da
bagagem.

Neste sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE
DE AMBOS OS AUTORES PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO, POIS SE
TRATA DE BAGAGEM COMUM AO CASAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS
COMPANHIAS AÉREAS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE NOS TRECHOS
CORRESPONDENTES AO POSSÍVEL DESCAMINHO DA MALA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS.
CABÍVEL INCLUSIVE COM RELAÇÃO ÀS JÓIAS NO INTERIOR DA BAGAGEM.
CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAÇÃO. ABUSIVA, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. O SALÁRIO MÍNIMO NÃO PODE
SER UTILIZADO COMO INDEXADOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos

de transporte, incide, ao caso concreto, a inversão do ônus da prova, motivo pelo
qual cabia ao apelante a incumbência de comprovar a ausência de verossimilhança
nas alegações do autores.
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Nos termos do parágrafo 1º do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor,
não constatado exatamente onde e quando houve a perda da bagagem, a
responsabilidade é solidária entre as companhias aéreas cuja obrigação
correspondia ao transporte num dos trechos possíveis de consumação do extravio.

Embora publicamente notória a reiteração de extravio de bagagem em voos
internacionais e, em face disso, os alertas referentes a carregar consigo os bens de
alto valor econômico, não é plausível que a companhia aérea, no intuito de se
esquivar da responsabilidade de ressarcir quantias dispendiosas, estabeleça
cláusula contratual de não indenização, obrigando, por conseguinte, o viajante a
levar junto a si todos os objetos de inestimável valor, seja este financeiro ou mesmo
sentimental.

A disposição de não ressarcimento, material ou moral, caracteriza-se como
abusiva e, portanto, nula de pleno direito, consoante determina o Código deDefesa
do Consumidor, nos incisos I e IV, do artigo 51.

[...]" (Apelação Cível n. 2007.044712-0/TJSC)
"Vale ressaltar não ser aceitável que a companhia aérea, ao supor a

possibilidade de extravio da bagagem, se antecipe, e, para evitar a cobertura de
objetos de maior valor, obrigue o consumidor a carregá-los consigo ou na bagagem
de mão" (Apelação Cível n. 2010.008655-1, de Lages, Des. Rel. Des. Fernando
Carioni, j. 23-4-2010).

"Realmente, não se pode esperar que o passageiro, quando utilize os serviços
aéreos, tenha completo conhecimento dos procedimentos legais burocráticos que
devem ser observados. Deve a orientação partir dos funcionários das empresas
prestadoras de serviços, as quais merecem ser responsabilizadas quando
negligentes na sua prestação, tal como ocorrido na hipótese vertente.

[...]
Finalmente, não pode a empresa esquivar-se ao pagamento das jóias

acondicionadas, sendo exorbitante a disposição contida à página 5 do contrato de
transporte.

Ora, não é aceitável que a companhia aérea, já prevendo a possibilidade de
perder a bagagem, se antecipe, evitando a cobertura de objetos de maior valor,
obrigando o consumidor a carregá-los consigo ou na bagagem de mão.

Trata-se de uma verdadeira cláusula de exoneração do risco negocial da
atividade da requerida, que deve ser desconsiderada, nos termos do art. 51, I e IV do
CDC" (Apelação Cível n. 2003.017515-6/TJSC).

Os danos materiais consistem na perda dos objetos constantes da bagagem
extraviada, comprovados, inclusive, por meio de notas fiscais (fls. 10/15). Já o abalo
moral provém do dissabor e da dor íntima enfrentada pelo autor ao ver-se
subitamente privado de seus pertences pessoais.

Ademais, em casos dessa natureza, os tribunais vêm adotando entendimento
de que o dano moral é presumido:

"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA
ENTREGA DE BAGAGEM E EXTRAVIO DE NOTEBOOK. RELAÇÃO DE
CONSUMO EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ENTREGA DE FORMULÁRIO AO PASSAGEIRO PARA DESCRIÇÃO DOS
OBJETOS CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA

Gabinete Desa. Denise Volpato



QUE NÃO PODERIA SER ATRIBUÍDO AO USUÁRIO. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO" (Apel. Cível n.
2011.052294-0/TJSC).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA
RÉ. (1) ABALO ANÍMICO. DUPLA PERDA DAS BAGAGENS. FATO QUE
ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANOS PRESUMIDOS. COMPENSAÇÃO
DEVIDA.

- De acordo com a jurisprudência desta Corte, '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)" (Apel. Cível n.
2013.009848-3/TJSC).

Em face dos fundamentos acima delineados, revelam-se presentes os
elementos da responsabilidade civil, consistentes no ato ilegal (falha na prestação de
serviços aéreos), dano (extravio da bagagem) e nexo causal entre a ação e o
prejuízo, ensejando a condenação da ré pela respectiva compensação moral e
material, com lastro nos arts. 186, 187 e 927 do CC/2002.

Inexistem nos autos provas capazes de afetar a credibilidade do rol de bens
apresentados pelos autor, os quais constavam da mala extraviada, de modo que o
dano material merece ser fixado no montante especificado na inicial.

Quanto ao dano moral, ante o reconhecimento da obrigação de indenizar,
fixa-se o valor em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como parâmetros o valor dos
bens extraviados, as possibilidades financeiras das partes (art. 334, I, do CPC),
especialmente pelo fato de a ré ser uma das maiores companhias aéreas do mundo
e o caráter punitivo da medida, no sentido de coibir atividades abusivas na prestação
de serviços ao consumidor."

Desta feita, consoante bem explicitado pelo Douto Magistrado a quo, o
arcabouço probatório colacionando aos autos evidencia a responsabilidade da
companhia aérea requerida ao pagamento da indenização a título de danos materiais
no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), bem assim a título de dano moral
no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse sentido, importante salientar a configuração do ato ilícito
praticado, decorrente da má prestação de seus serviços que acabou expondo o
apelado 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).

Outrossim, tocante ao dano material, cumpre salientar ao contrário do
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afirmado pela empresa requerida, as notas fiscais acostadas pelo autor Â–
devidamente traduzidas e autenticadas em cartório às fls. 10/15 Â– são suficientes
para comprovar o prejuízo suportado, além de ter demonstrado aquisição das
mercadorias lá descritas, enquanto esteve no exterior.

Sendo assim, a consequência para o descumprimento do dever de
boa-fé objetiva, não poderá ser a aplicação da indenização tarifada prevista na
Convenção de Montreal Â– pleiteada pela recorrente -, haja vista a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese como a dos autos.

É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"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". (AgRg no AREsp 141.630/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, j. 18.12.12)

Por sua vez, quanto à alegação da companhia aérea demandada acerca
da inexistência de comprovação do dano moral, igualmente não merece prosperar, eis
que se trata de abalo moral in re ipsa, ou seja, em face do ilícito em si.

Ademais, evidente que o extravio da bagagem consiste em transtornos
que ultrapassam 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 Â– extravio de bagagem Â– 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,
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, mantém-se hígida a Sentença
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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 do arbitramento da reparação
indenizatória moral.

Razão lhe assiste em parte.
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 recurso 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.
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