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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006716-31.2014.815.0011
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTES: VRG Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes
ADVOGADO: Thiago Cartaxo Patriota (OAB/PB 12.513)
APELADO: Wesgley Guerra Gomes
ADVOGADO: Alexei Ramos de Amorim (OAB/PB 9.164)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTRAVIO  TEMPORÁRIO  DE  BAGAGEM.  EMPRESA  AÉREA.
DEVOLUÇÃO  COM  SUBTRAÇÃO  DE  OBJETOS.  COMPROVAÇÃO.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  DEVER  DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

-  TJPB:  “A  responsabilidade  de  empresa  aérea  é  contratual  e
objetiva, sendo necessário para se desincumbir do ônus de indenizar,
a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o
que não ocorreu no presente caso”. (Acórdão/Decisão do Processo n.
00003508720148150071,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:
Des. FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO, j. em 07-06-
2016).

-  A quantificação do dano moral  deve atender a critérios como a
extensão do  dano,  a  condição  de  seu causador,  bem como a  da
vítima, atentando-se para o aspecto pedagógico da indenização, isto
é,  deve  servir  de  advertência  para  que  potenciais  causadores  do
mesmo mal se abstenham de praticá-lo.

-Recurso ao qual se nega provimento.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos. 

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça  do Estado da Paraíba,  à unanimidade,  negar provimento ao
recurso apelatório.

Trata-se de apelação cível interposta por VRG LINHAS AÉREAS S/A e
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A contra sentença (f. 99/103) proferida
pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos
autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por WESGLEY GUERRA
GOMES, ora apelado, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a
empresa ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao
mês, a contar do evento danoso, e corrigido pelo IGP-M, a contar da data do
arbitramento.

Em sua  apelação  (f. 105/124),  as  recorrentes  alegaram que  não
houve comprovação da suposta  violação da bagagem do apelado.  Ademais,
asseveraram que não há que se falar em extravio, uma vez que a bagagem foi
devolvida  ao  passageiro.  Assim,  arremataram  afirmando  que  inexistiram
prejuízos de ordem moral, porquanto ocorreu somente mero dissabor, e, caso
se entenda o contrário, que haja minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação (f. 130/140).

A Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito do recurso (f.
144/147).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                                   Relator

Historiam  os  autos  que  o  promovente,  Wesgley  Guerra  Gomes,
viajou com destino a São Paulo/SP, mas, no retorno à sua cidade  (Campina
Grande-PB), foi vítima de prejuízos causados pela empresa aérea demandada,
tanto  de  ordem  material  quanto  moral,  uma  vez  que  sua  bagagem  foi
extraviada  em  24/02/2014,  somente  lhe  sendo  devolvida  em  27/02/2014,
mesmo assim com sinais de que teria sido violada.

Em relação ao extravio da bagagem do autor, consta do processo, às
f. 24, Relatório de Irregularidades com Bagagem - RIB n. 610553, documento
exarado pela própria empresa aérea recorrente. 
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Outrossim, constatou-se que, após sua devolução, a mala do apelado
estava com 3 kg (três quilos) a menos, uma vez que, quando etiquetada,
pesava 13 kg (treze quilos), mas quando devolvida estaria com apenas 10
kg (dez quilos), conforme o RIB n. 597437 (f. 29).

Assim,  o  autor  trouxe fortes  elementos  que configuram a
verossimilhança da situação de extravio por ele vivenciada, bem como
a violação e subtração de bens de sua bagagem.

Portanto, resta devidamente caracterizado o ato ilícito por culpa da
companhia  aérea  apelante,  bem como  o  nexo  de  causalidade  com o  dano
sofrido, sendo manifestamente insubsistentes seus argumentos no sentido de
eximir-se da sua responsabilidade, que é objetiva, de acordo com as normas
consumeristas. 

Assim,  no  que  se  refere  ao  dano  moral,  vislumbro  que  restou
plenamente configurado, diante da forma constrangedora de atuação, no caso
em tela, da empresa recorrente, provocando uma situação claramente vexatória
e desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação negativa foram suportadas  pela  parte
recorrida.

Em caso semelhante ao dos autos, esta Corte de Justiça assim já
decidiu:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA  DA  EMPRESA  AÉREA.  APLICAÇÃO  DAS  DIRETRIZES  DO
CÓDIGO DE DEFESA  DO CONSUMIDOR.  EXTRAVIO DE  BAGAGEM COM
SUBTRAÇÃO  DE  OBJETO.  COMPROVAÇÃO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  INFORTÚNIO  APTO  A  PROVOCAR  DANO  MORAL.  DEVER  DE
INDENIZAR  CONFIGURADO.  ARBITRAMENTO  DO  QUANTUM  PELO
MAGISTRADO  SINGULAR.  OBSERVÂNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO. - A responsabilidade de empresa aérea é contratual e
objetiva,  sendo necessário  para se desincumbir  do ônus de indenizar,  a
demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não
ocorreu no presente caso. - É inequívoco o constrangimento vivenciado por
quem,  viajando  para  outro  país,  tem  sua  bagagem  extraviada,  em
decorrência  da má-prestação do serviço  de empresa aérea,  merecendo,
pois, a devida compensação pecuniária. - Demonstrada a lesão, cumulada
aos  demais  pressupostos  da  responsabilidade  civil,  ressoa  como
indispensável a reparação, visto ser essa a única forma de compensar o
inconveniente cominado à ofendida. - Na fixação de indenização por dano
moral em decorrência de extravio de bagagem, o julgador deve levar em
conta  o  caráter  reparatório  e  pedagógico  da  condenação,  devendo,
contudo, se precaver para que não haja o lucro fácil do ofendido, nem seja
reduzido o montante indenizatório […] (Acórdão/Decisão do Processo n.
00003508720148150071,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:
Des. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 07-06-
2016).
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CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ATRASO DE VOO - SENTENÇA
PROCEDENTE  -  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  AVISO  -  MÁ  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO -  EXTRAVIO DE BAGAGEM -  RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CONDUTA  CAPAZ  DE  REVELAR  ILÍCITO  CIVIL  -  DANO  MORAL
CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - PLEITO DE MAJORAÇÃO -
ADEQUAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE  -  REFORMA  DO  VALOR  ARBITRADO  -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - PROVIMENTO PARCIAL. - A
responsabilidade  civil  das  companhias  aéreas  em  decorrência  da  má
prestação de serviços é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. - O
atraso do voo por tempo excessivo é situação de indiscutível desconforto e
aflição a gerar dano moral indenizável. A importância indenizatória deve ser
arbitrada de maneira em que a composição do dano seja proporcional à
ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade, e com
bastante moderação, guardando a devida proporcionalidade à extensão do
dano, ao nível socioeconômico do autor e, também, ao porte econômico da
empresa  ré,  pautando-se  o  julgador  pelos  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade,  observando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,
majorando a indenização, quando a mesma for estabelecida em quantia
não  razoável.  -  O  Código  de  Processo  Civil  disciplina  os  honorários
advocatícios.  (Acórdão/Decisão  do  Processo  n.  0053256-
84.2014.815.2001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 29-11-2016).

Há  de  registrar-se  que  existem  hipóteses  excepcionais  de
indenização por  dano moral,  como no caso  em apreço,  em que a falta  de
respeito  à  dignidade  humana  se  apresenta  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com  tais  características  deflui  da  ordem  natural  dos
acontecimentos.

Nesses casos, em face da clarividência dos eventos danosos, bastaria
provar-se  o  fato  originário  e  seu  respectivo  nexo  causal  com  o  prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
um efeito natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo julgador.

São  precisas  as  lições  de  Carlos  Alberto  Bittar  nesse  sentido.
Vejamos:

Na prática,  cumpre  demonstrar-se  que,  pelo  estado  da pessoa,  ou  por
desequilíbrio  em sua  situação  jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou
outras,  suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas do ato  lesivo.  A
experiência  tem  mostrado,  na  realidade  fática,  que  certos  fenômenos
atingem a personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte
que  a  questão  se  reduz,  no  fundo,  a  simples  prova  do  fato  lesivo.
Realmente, não se cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos
na  alma  humana  como  reações  naturais  a  agressões  do  meio  social.
Dispensam,  pois  comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para a
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responsabilização do agente.1 

Com relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  não  pode  ser
ínfimo nem abusivo, devendo ser proporcional à dupla função do instituto do
dano moral, quais sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da
vítima; e a punição do ofensor, para que não reincida.

A  quantificação  do  dano  moral  deve  atender  a  critérios  como  a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando-se para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, ela deve servir
de advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticá-lo.

Nesse contexto, diante da gravidade da conduta ilícita da empresa
aérea,  revestindo-se  de  elevada  potencialidade  lesiva  para  o  próprio  setor
consumerista em que atua, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado
pelo juízo a quo, mostra-se adequado em relação às circunstâncias dos autos,
motivo pelo qual o mantenho inalterado. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso apelatório.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO,  que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena, em substituição à
Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.
FERREIRA)  e com o  Excelentíssimo  Doutor  MIGUEL DE BRITTO LYRA
FILHO (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena, em substituição ao
Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS).

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor FRANCISCO ANTÔNIO
DE SARMENTO VIEIRA, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                                       Relator

1 In Reparação Civil Por Danos Morais, editora RT, p. 130.


