
Apelação Cível n. 2014.013270-2, de Itajaí
Relator: Des. Cesar Abreu

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). ATO ILÍCITO COMPROVADO. DEVER DE
INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NO
DECISUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.013270-2, da comarca de Itajaí (4ª Vara Cível), em que é apelante Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A., e apelada Daiane dos Santos Pereira de Almeida:

A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime,
negar provimento ao recurso. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 1º de abril de 2014, foi presidido pelo
signatário, com voto, e dele participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Manoel Abreu e o Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Adilson Silva.

Florianópolis, 2 de abril de 2014.

Cesar Abreu
PRESIDENTE E RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta
por Daiane dos Santos Pereira de Almeida contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.,



na qual alegou, em síntese, que: a) adquiriu passagens aéreas com a ré, com o intuito
de viajar de Florianópolis/SC a São Paulo/SP, na data de 28-11-2010, onde iria
participar de um curso, permanecendo na capital paulista até 3-12-2010; b) ao
desembarcar em Congonhas/SP, constatou que sua bagagem tinha sido extraviada;
c) entrou em contato com a ré por diversas vezes durante o intervalo de tempo em
que ficou em SP, preencheu o RIB Â– Relatório de Irregularidades com Bagagem, e,
não obstante, não logrou êxito em reaver seus pertences; c) teve que adquirir roupas
e demais utensílios para poder permanecer na cidade paulista.

Citada, a empresa aérea apresentou contestação (fls. 30-99) na qual
arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. é apenas a holding controladora da "Gol", não possuindo
sequer funcionários (fl. 31); pugnou, assim, pela retificação do polo passivo, para que
passasse a constar VGR Linhas Aéreas S.A. No mérito, requereu a improcedência da
ação, ao argumento de que não há prova do dano causado à parte autora da ação,
haja visto que esta não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar os
objetos que estavam em sua bagagem, não sendo razoável que a empresa efetue o
pagamento do valor requerido (fl. 35).

Processado o feito, em sentença, a Magistrada deu pela procedência da
ação e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.035,09 e R$ 10.000,00, a título,
respectivamente, de danos materiais e morais, ambas as verbas com os acréscimos
legais. Ainda, condenou-a ao pagamento das custas processuais e da verba
honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da condenação. Por fim, determinou a
retificação do polo passivo da demanda, para fazer constar VGR Linhas Aéreas S.A.

Irresignada, a ré apelou (fls. 138-147) arguindo, em preliminar, que, em
se tratando de transporte aéreo, serão aplicáveis o Código Brasileiro de Aeronáutica e
as demais normas expedidas pela ANAC em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor (fls. 140-141). No mérito, aduziu que, ainda que se verificasse qualquer
responsabilidade por parte da empresa apelante, o que se admite apenas a título
argumentativo, os fatos narrados na inicial poderiam ser considerados, quando muito,
um mero aborrecimento, presentes em nosso dia-a-dia (fl. 142). Afirmou, assim, não
estar comprovado o abalo moral no caso em tela. Caso entendimento diverso,
requereu a minoração do quantum indenizatório.

Com as contrarrazões, os autos ascenderam a esta instância conclusos
para julgamento.

Este é o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não prospera a alegação da ré de que, tratando-se de

transporte aéreo, são aplicáveis o Código Brasileiro de Aeronáutica e as demais
normas expedidas pela ANAC, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto, basta invocar:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE
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BAGAGEM.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA OU DA

CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INCIDÊNCIA 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` (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 19-4-2012)"
(Ap. Cív. n. 2008.058488-5, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 18-12-2012).

E, ainda:
"[...] Na linha dos precedentes desta Câmara e da jurisprudência desta Corte e

do Superior Tribunal de Justiça, em demandas que versam responsabilidade civil
decorrente de transporte aéreo, prevalece a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor em detrimento das Convenções Internacionais de Varsóvia, de Montreal
e do Código Brasileiro de Aeronáutica" (Ap. Cív. n. 2010.057834-6, rel. Des. Henry
Petry Junior, j. 16-8-2012).

Por corolário, em sendo aplicado o CDC, tem-se que a responsabilidade
civil da empresa ré é objetiva, uma vez que sua atividade se enquandra no conceito
do art. 14 desse diploma legal (ou seja, fornecedora de serviços).

Dessa forma, independe se a conduta da apelante estava eivada ou não
de culpa, pois basta apenas a comprovação do dano à vítima e o nexo de
causalidade.

Nesse sentido, estabelece o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor:

"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. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Pois bem. Incontroversa não só a viagem realizada pela autora como
também o extravio de uma de suas bagagens, fatos esses, aliás, não negados pela
empresa aérea Gol S.A.

Em apelação, sustentou a ré que o extravio de bagagem não é passível
de acarretar abalo moral indenizável, mas, sim, mero aborrecimento.

Razão, todavia, não lhe assiste.
Em casos como o dos autos, a jurisprudência dessa Corte é uníssona no

sentido da existência de dano de ordem moral. Vejamos:
"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" (Ap. Cív. n. 2008.065854-4, rel. Des. Eládio Torret Rocha).

E, mais: Ap. Cív. n. 2010.073400-9, rela. Desa. Denise Volpato; n.
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2012.083040-0, rel. Des. Jaime Ramos; n. 2013.009848-3, rel. Des. Henry Petry
Junior.

Assim, mantém-se a sentença nesse particular.
Ademais, no que toca aos quantum indenizatório, sem razão a ré

quando pleiteia a sua minoração.
Em matéria de danos morais, a orientação da jurisprudência é de que se

confie ao prudente arbítrio do magistrado a missão de estipular um valor para
amenizar a dor alheia.

A quantificação do dano deve ser de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, levando-se em conta o dolo ou o grau de culpa daquele que causou o
dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, a intensidade do
sofrimento psicológico gerado pelo episódio, a finalidade admonitória da sanção e o
bom-senso, para que a indenização não seja gravosa a ponto de gerar um
enriquecimento sem causa ao ofendido, nem irrisória que não chegue a lhe propiciar
uma compensação capaz de minimizar os efeitos da violação ao seu direito da
personalidade.

Atendidos esses critérios, na hipótese, afigura-se razoável o montante
de R$ 10.000,00 arbitrado no decisum, com os acréscimos legais. Ressalte-se, aliás,
que referido quantum está de acordo com precedente deste Relator em caso
semelhante (Ap. Cív. n. 2013.058620-1, j. 25-9-2013).

Por fim, no que toca à indenização pelos danos materiais suportados
pela autora, ausente irresignação da ré, mantém-se o que fora arbitrado na sentença,
ou seja, o valor de R$ 1.035,09 (e acréscimos legais).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Este é o meu voto.
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