
Apelação Cível n. 2014.010175-2, de Caçador
Relator: Des. Cesar Abreu

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRESA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE
TRANSPORTE AÉREO, ENQUANTO FORNECEDORA DE
SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO
COM RAZOABILIDADE NO DECISUM A TÍTULO DE DANO
MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.010175-2, da comarca de Caçador (1ª Vara Cível), em que são apelantes
Cláudio Alessandro Mallmann Gomes e Camila Von Pfeil Rodrigues Mallmann
Gomes, e apelada VRG Linhas Aéreas S.A.:

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

O julgamento, realizado no dia 25 de março 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, 26 de março de 2014.

Cesar Abreu
PRESIDENTE E RELATOR



RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta
por Cláudio Alessandro Mallmann Gomes e Camila Von Pfeil Rodrigues Mallmann
Gomes contra VRG Linhas Aéreas S.A., na qual alegaram, em síntese, que suas
bagagens foram extraviadas em vôo da ré de Porto Seguro/BA Â– Porto Alegre/RS,
com conexão em Guarulhos/SP. Aduziram que as malas foram encontradas
posteriormente, entretanto, constataram que foram violadas e que alguns pertences
tinham sido subtraídos.

Devidamente citada (fl. 40v.), a ré não apresentou contestação (fl. 41).
Em julgamento antecipado, o Magistrado deu pela procedência da ação

e condenou a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 5.200,00 (danos
materiais) e R$ 20.000,00 (danos morais), dos quais R$ 10.000,00 para cada autor,
ambas as rubricas com os acréscimos legais. Ainda, condenou a ré ao pagamento
das custas e da verba honorária, esta arbitrada em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignados, os autores apelaram (fls. 48-54) pugnando tão somente
pela majoração do valor dos danos morais.

Transcorreu o prazo para contrarrazões in albis.
Após, os autos ascenderam a esta instância conclusos para julgamento.
Este é o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.
In casu, incontroverso o extravio e a violação das bagagens dos autores.

Aliás, não houve irresignação da VGR Linhas Aéreas S.A. em relação a sua
responsabilidade pelo evento danoso, mantendo-se incólume a decisão a quo nesse
particular.

Em apelação, os autores pugnaram pela majoração do quantum
indenizatório dos danos morais.

Sem razão.
Segundo a ponderada fundamentação do Togado, verbis:
"[...] Por outro lado, a aferição do quantum indenizatório, a título de danos

morais, pauta-se nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se
considerar a intensidade e a gravidade do fato causador do dano, a condição social
do lesado e o grau de culpa e a situação econômica da lesante.

A indenização por dano moral não tem o escopo de restabelecer a situação
anterior, mas de compensar o abalo sofrido pelo ofendido e, ainda, tem uma carga
didático-pedagógica, objetivando prevenir a ocorrência de novos dissabores a outros
usuários do serviço.

Todavia, a soma indenizatória não pode ser tão alta que se converta em fonte
de enriquecimento sem causa, nem tão baixa que se torne inexpressiva.

No caso em apreço, elevadas são as condições econômicas da ré, companhia
aérea de renome mundial. O grau de reprovabilidade de sua conduta também é
elevado, visto que sendo o transporte de passageiros e de suas bagagens sua

Gabinete Des. Cesar Abreu



principal atividade, o extravio destas, além de configurar falha na prestação do
serviço final, denota desrespeito aos seus usuários.

Assim, tenho por suficiente à compensação do abalo moral sofrido o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor"
(fls. 44-45).

Aliás, a quantia arbitrada está de acordo com precedente deste Relator,
julgado recentemente, em caso semelhante (Ap. Cív. n. 2013.058620-1, j. 25-9-2013).

Dessa forma, mantém-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

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

Gabinete Des. Cesar Abreu


