
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000350-87.2014.815.0071
Origem : Comarca de Areia
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : VGR Linhas Aéreas S/A – Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Advogados : Thiago Cartaxo Patriota (OAB/PB nº 12.513) e outro 
Apelada : Andréia Maria de Oliveira Machado
Advogados :  Alexei Ramos de Amorim (OAB/PB nº 9164) e outros

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
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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 a um valor irrisório, razão
pela qual entendo que o valor fixado na instância de
origem deve ser ratificado.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 123/134, interposta por
VGR Linhas Aéreas S/A – Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A contra sentença, fls.
118/121, prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de Areia que, nos autos da Ação
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Indenização  por  Danos  Morais ingressada  por  Andréia  Maria  de  Oliveira
Machado, proferiu julgamento nestes termos:

ANTE AO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos
consta, com base nos arts. 186 e 927, do Código Civil,
julgo  procedente  esta  ação  e  CONDENO  a  GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, já qualificada, a
pagar a promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com juros de mora desde a citação – art. 219
do  CPC  e  correção  monetária  a  partir  deste
arbitramento,  pelos  danos  morais  que  lhe  foram
acarretados. 

Em  suas  razões,  VGR  Linhas  Aéreas  S/A  –  Gol
Linhas Aéreas Inteligentes S/A reiterou os termos fáticos ventilados na contestação,
defendendo a necessidade de reforma da sentença, pois a bagagem extraviada foi
devolvida  a  consumidora.  Na  sua  ótica,  não  há  que  se  falar  em  dano  moral,
porquanto  o  aludido  extravio  foi  temporário.  Outrossim,  dispõe  que,  na  remota
hipótese  de  manutenção  da  condenação,  requer  a  minoração  do  montante,  em
atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 139.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  143/145,  através  da
Dra.  Vanina  Nóbrega de  Freitas  Dias Feitosa,  absteve-se  de  lançar  opinativo  de
mérito. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Na presente demanda indenizatória,  Andréia Maria
de  Oliveira  Machado  acionou a  VGR  Linhas  Aéreas  S/A –  Gol  Linhas  Aéreas
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Inteligentes S/A, alegando que, em 25 de novembro de 2013, viajou de João Pessoa
com  destino  a  Buenos  Aires  –  Argentina,  ocasião  em  que  levara  consigo,  para
embarcar  na  aeronave,  uma “frasqueira”.  Acontece  que a  mencionada bolsa,  por
conter  em seu interior,  produtos  com mais  de  100  ml,  teve  que ser  despachada.
Porém, quando chegou ao local de destino, a autora percebeu que a predita bolsa de
mão não se encontrava na esteira, sendo entregue apenas 24 horas depois, por um
funcionário  que  não  portava  identificação  da  empresa  aérea,  no  Hotel  República
onde  estava  hospedada.  Todavia,  constatou  a  subtração  de  objetos  pessoais
discriminados às fls. 03, avaliados em R$ 10.349,00 (dez mil trezentos e quarenta e
nove reais). Postulou, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, em decorrência desse fato e do abalo sofrido.

Como visto,  o magistrado a quo anuiu a pretensão,
fixando o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),
dando ensejo a interposição deste apelatório. 

Em  que  pesem  os  argumentos  da  VGR  Linhas
Aéreas  S/A –  Gol  Linhas Aéreas Inteligentes  S/A,  mantenho a  sentença e,  para
tanto, lanço mão da seguinte fundamentação.

Em primeiro lugar, é fato incontroverso o desvio da
bagagem de Andréia, por ocasião de sua chegada, não apenas pelos documentos de
fls.  30 e 38/39,  emitido por autoridades argentinas,  mas por confissão da própria
insurgente  ao  defender  a  ausência  de  dano  quando  o  extravio  de  bagagem  é
temporário. 

Ainda  que  assim  não  fosse,  a  relação  jurídica
existente entre os litigantes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo
imperioso  atentar  aos  termos  do  art.  22,  ao determinar  a  responsabilidade  da
prestadora de serviços independentemente da existência de culpa, isto é, considera-
se objetiva a responsabilidade dela, bastando estarem configurados o ato ilícito, o
dano e o nexo causal entre esta e aquela, para que nasça a obrigação de indenizar,
senão vejamos:
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Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias,  permissionárias  ou  sob  qualquer
outra  forma  de  empreendimento,  são  obrigadas  a
fornecer  serviços  adequados,  eficientes,  seguros  e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total
ou  parcial,  das  obrigações  referidas  neste  artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e
a reparar os danos causados, na forma prevista neste
Código.

Nessa ordem de pensamento,  a apelante somente se
eximiria  do  dever  de  indenizar  se  demonstrasse  alguma excludente,  como  culpa
exclusiva da vítima, culpa de terceiro ou caso fortuito ou força maior, com base no
art. 14, § 3º, da mesma codificação, circunstâncias que não ocorreram na espécie.

Desta  forma,  comprovado  o  extravio  na  bagagem,
ainda que temporário,  não há dúvida sobre a responsabilidade da empresa aérea
pelos  danos  decorrentes  da  falha  na  prestação  do  serviço,  como  bem  anotou  o
sentenciante à fl. 120:

2º) penso ser sobremaneira relevante destacar, ainda,
que  não  obstante  a  autora  tenha  narrado,  em  sua
peça exordial, a ocorrência de possível subtração de
objetos de sua bagagem, assim como demonstrado
gastos  com  transporte  objetivando  resolver  o
impasse, nenhum pedido foi formulado com relação
a tais danos, havendo, inclusive, menção expressa à
falta de interesse quanto ao pedido de restituição dos
mencionados bens, ante à impossibilidade de dilação
probatória, não constando pedido expresso, também,
com relação aos gastos especificados no documento
de fls.  41/43,  de tal  sorte que a hipótese dos autos

Apelação Cível nº 0000350-87.2014.815.0071                                                                                                                                                                   5                 



cinge-se  a  discutir  se  a  situação  esposa  pela
promovente o ocasionou danos imateriais.
3º)pois  bem,  no ponto atinente à caracterização do
dano  moral  em  face  do  extravio  temporário  de
bagagem,  faço  constar  que  resta  consolidado  na
jurisprudência  que  tal  situação  vexatória
consubstancia-se  em  dano  moral in  re  ipsa,
dispensando-se a comprovação pelo consumidor dos
danos de natureza imaterial, cabendo alertar que, no
caso em apreço, os danos são ainda mais notáveis,
em virtude  da  autora  se  encontrar  em outro  país,
tolhida de usufruir seus bens, inclusive os de higiene
pessoal.

Logo, mantenho a condenação imposta.

Ora,  o  dano  moral  não  tem  caráter  de  reposição,
porque a moral não pode ser ressarcida, mas tem exclusivamente o objetivo de tentar
compensar  a  dor  sofrida  pela  parte  lesada  em  razão  de  atitudes  equivocadas,
errôneas  ou  dolosas  de  terceiros,  para  que  estes  venham  a  tomar  as  cautelas
necessárias a fim de evitar que novos fatos, como o dos presentes autos, venham a
acontecer.

Sabe-se que valor nenhum é capaz de ressarcir  ou
mesmo compensar os transtornos ocorridos. No entanto, como não existem outros
critérios para compensar a dor sofrida, atualmente se vem decidindo no sentido de
que  a  indenização  pecuniária  é  a  melhor  solução  para  se  tentar  amenizar  as
amarguras sofridas pela ofensa ou pelo abalo moral.

Nesse  sentido  são  os  precedentes  do  Supremo
Tribunal Federal: "Não indenizar o dano moral é deixar sem sanção um direito, ou
uma série de direitos.  A indenização, por menor e mais insuficiente que seja,  é a
única sanção para os casos em que se perdem ou se têm lesados a honra a liberdade,
a amizade, a afeição, e outros bens morais mais valiosos de que os econômicos" (STF -
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RE n. 97.097, Min. Oscar Correa; STJ 108/287-295). 

Não  merece  guarida  a  sublevação  da  apelante
quando  se  inconforma   com  o  valor  da  indenização  do  dano  moral  a  que  foi
condenada, pretendendo a redução da quantia.

Deveras, não há parâmetros legais para a fixação do
valor  da indenização dos  danos morais.  O art.  944,  do Código Civil  de 2002,  no
entanto,  diz que "a indenização mede-se pela extensão do dano",  podendo o juiz
arbitrar, equitativamente, a indenização que contiver "excessiva desproporção entre a
gravidade da culpa e o dano" (parágrafo único). Mas como não tem base financeira
ou econômica  própria  e  objetiva,  o  "quantum"  da  reparação  dos  danos  morais  é
aleatório.

 Cabe ao magistrado arbitrar o valor que entender
justo, adequado, razoável e proporcional, contudo, o "quantum" indenizatório não
pode propiciar o enriquecimento ilícito da parte lesada, o que é vedado pelos arts.
884 a 886, do Código Civil de 2002. 

No tema, é válido trazer a lume pronunciamento do
doutrinador Humberto Theodoro Júnior, o qual se manifestou no tocante aos limites
e critérios utilizados pelo julgador, para a fixação do valor da indenização decorrente
de danos morais:

O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do
princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades
de  cada  caso,  principalmente  em  função  do  nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão (In. RT 662/9).  

No caso em epígrafe, visando à compensação pelos
desconfortos vivenciados pela autora, assim também tencionando evitar a reiteração
da conduta ora analisada, pois fará com que a demandada adote medidas para evitar
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a repetição de atos de tal natureza, o quantum fixado em  R$ 3.000,00 (três mil reais),
é irretocável.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO À
APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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