
Apelação Cível n. 2011.002787-3, de Brusque
Relatora: Desa. Denise Volpato

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS AFASTADA.

RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REQUERIDA.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE
NÃO SER RESPONSÁVEL PELO EXTRAVIO DAS BAGAGENS
DAS AUTORAS. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO
EVIDENCIADA. ADOÇÃO DA TEORIA MAXIMALISTA PARA
DEFINIÇÃO DO CAMPO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO
UNICAMENTE DA VULNERABILIDADE DA CONTRATANTE.
FLAGRANTE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DAS AUTORAS
EM RELAÇÃO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA APELANTE.

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. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE
COMPROVADOS POR MEIO DE NOTA FISCAL. PROVA NÃO
DERRUÍDA. ÔNUS QUE INCUMBIA A REQUERIDA.
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA.
RESPONSABILIZAÇÃO DO TRANSPORTADOR POR FORÇA
DA TEORIA DO RISCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS MANTIDA.

PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.500,00 (MIL E
QUINHENTOS REAIS). IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM EFICIÊNCIA E PRESTEZA
PELO PATRONO DAS AUTORAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AQUÉM DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
DO ADVOGADO, FIGURA ESSENCIAL A DISTRIBUIÇÃO DA
JUSTIÇA. CONTUDO, INEXISTENTE PEDIDO DE



MAJORAÇÃO.
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA POR

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SENTENÇA AFASTADA.
FLAGRANTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
MANUTENÇÃO DO DECRETO A QUO DE CONDENAÇÃO POR
DESLEALDADE PROCESSUAL. EXEGESE DO ARTIGO 17, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

LIDE SECUNDÁRIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA
RELATIVAMENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COBERTURA NA
APÓLICE PARA RESSARCIMENTO DE DANOS ÀS BAGAGENS
DE PASSAGEIROS. DEVER DA SEGURADORA DE INDENIZAR
OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELAS AUTORAS.

PLEITO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA
RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
NA LIDE PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO
DA SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA PERTINENTE AO
RESSARCIMENTO DE TODAS AS DESPESAS AO ENCARGO
DO SEGURADO, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 787, DO CÓDIGO CIVIL.

SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE
SECUNDÁRIA DEVIDOS PELA SEGURADORA AO ADVOGADO
DA REQUERIDA FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
DIANTE DA RESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AOS LIMITES
CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO
20, § 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2011.002787-3, da comarca de Brusque (Vara Cível), em que é apelante Gadotti
Transporte e Turismo Ltda, e apelados HDI Seguros S/A e outros:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso da requerida Gadotti Transporte e Turismo Ltda. e dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a solidariedade da seguradora ao pagamento dos danos
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materiais e do ônus sucumbencial da lide principal. Condena-se, ainda, a seguradora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da lide secundária,
fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo
Desembargador Carlos Prudêncio (presidente com voto) e a Excelentíssima
Desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski.

Florianópolis, 28 de maio de 2013.

Denise Volpato
RELATORA
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RELATÓRIO

Vania de Souza Lange e Noite dos Sonhos Confecções Ltda. Me ajuizou
Ação de indenização por danos materiais e morais em face de Gadotti Turismo Ltda.,
na qual aduziram terem utilizado os serviços de transporte da sociedade empresária
requerida no trecho compreendido entre Brusque/SC e São Paulo/SP. Asseveraram
ter adquirido uma passagem da requerida para realizar excursão de cunho comercial
à cidade de São Paulo/SP, em 28/09/2003. Afirmaram ter chegado ao destino em
29/09/2003, tendo efetivado compras nos dias 29 e 30 de setembro de 2003.
Aduziram terem efetivado na manhã do dia 30/09/2003 a entrega das mercadorias
adquiridas ao motorista da requerida recebendo em contrapartida etiqueta de
identificação de bagagem de números 7801 e 7802. Ao retornarem à cidade de
Brusque/SC, no momento em que a sócia proprietária autora desembarcou do ônibus
da requerida suas bagagens não foram encontradas. Aduzem terem suportado
prejuízos de ordem material e moral. Por essas razões, pugnaram pela condenação
da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.810,00 (quatro mil
oitocentos e dez reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos
morais no valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos. Postularam, ainda, a
condenação da empresa demandada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Valoraram a causa e juntaram documentos (fls. 12/26).

Devidamente citada a sociedade empresária requerida apresentou
contestação (fls. 42/60), na qual suscitou, preliminarmente, a denunciação da lide à
seguradora Hannover Internacional Seguros S/A. No mérito, alegou não terem as
autoras comprovado a culpa da requerida pelo extravio das bagagens. Impugnou os
danos alegados, asseverando não terem sido devidamente comprovados pelas
autoras. Requereu, ao final, a improcedência da ação e a condenação das autoras ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.

Houve réplica (fls. 99/108).
A Audiência de Conciliação resultou inexitosa (fl.117). No mesmo ato foi

deferida a denunciação da lide à seguradora Hannover Internacional Seguros S/A.
Devidamente citada a seguradora litisdenunciada apresentou

contestação (fls. 126/145) suscitando sua ilegitimidade passiva ad causam por
ausência de cobertura securitária. Afirmou a inexistência de cobertura contratual no
tocante as indenizações pretendidas pelas autoras.

Houve réplica (fls. 150/161).
Designada Audiência de Instrução e Julgamento foi ouvida uma

testemunha arrolada pelas autoras (fl. 107/108) e uma testemunha arrolada pela
requerida (fl.289/291).

Apresentadas as alegações finais por memoriais (fls. 334/348, fls.
350/357 e fls. 367/370), pelo Magistrado de Primeiro Grau foi proferida a Sentença
(fls. 374/381), julgando a lide nos seguintes termos: "Ante o exposto, resolvendo o
mérito, na forma do art. 269, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a empresa ré ao pagamento
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em favor da empresa autora de R$ 4.810,00 (quatro mil, oitocentos e dez reais),
corrigido monetariamente pelos índices da CGJ/SC, a partir de 01/10/2003, e
acrescido de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, a partir da citação. Considerando
que as autoras decaíram do pedido de indenização por danos morais, CONDENO as
partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% para cada, e
honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, que fixo em R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, 4 do CPC, considerando
o valor da condenação, os atos praticados, tempo decorrido, o local da prestação dos
serviços e que o valor de indenização por danos morais é arbitrado judicialmente. Os
honorários devem ser compensados, na forma do art. 21 do CPC e Súmula 306 do
STJ. Nos termos do art. 17, inc. II, e art. 18, do CPC, CONDENO a empresa ré a
pagar às autoras indenização equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor
corrigido da causa, por litigância de má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos.
Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide, CONDENANDO a empresa
ré no pagamento das despesas processuais do incidente e honorários advocatícios
em favor do patrono da seguradora, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos
termos do art. 20, § 4 do CPC, considerando o conteúdo econômico da demanda, os
atos praticados, tempo decorrido, o local da prestação dos serviços e que o valor de
indenização por danos morais é arbitrado judicialmente. Após o trânsito em julgado,
cumpra-se a Portaria n. 01/2010."

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (fls. 86/89), no
qual aduz caber às autoras o ônus da prova de seu direito, não tendo se
desincumbido desse encargo. Afirma não ser responsável pela perda das bagagens
das apeladas. No tocante aos danos materiais, reforça a alegação de não ter sido
comprovada nos autos a existência e o valor dos bens supostamente perdidos. Afirma
ser "impossível em tão curto espaço de tempo a apelada ter efetuado a compra de
1.070 (mil e setenta) itens de vestuário e ainda se deslocado até o local onde estava o
ônibus da apelante com duas malas de viagem portando 1.070 peças de roupas" (fl.
396). Tocante à lide secundária, aduz não haver qualquer previsão no contrato de
isenção da seguradora requerida do pagamento dos danos decorrentes de extravio de
bagagens de passageiros. Alega haver previsão no contrato de seguro da cobertura
por danos ocorridos nas bagagens de passageiros. Acrescenta ser igualmente da
seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas
processuais da lide principal. Ao final, requer a reforma da Sentença, com o
julgamento de improcedência do pedido inicial. No caso de eventual manutenção da
condenação, pleiteia a redução da verba honorária, fixada em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais). Considera, ainda, ser indevida a pena por litigância de má-fé
imposta. Por derradeiro, requer a exclusão da condenação em honorários
advocatícios fixados em favor do procurador da seguradora litisdenunciada.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 413/417 e fls. 418/422), ascenderam
os autos a esta Corte.

Este é o relatório.

Gabinete Desa. Denise Volpato



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 Â– fls.
401/402). 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 mérito.

2. Mérito
2.1 Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Ab initio, importante destacar serem aplicáveis os preceitos protetivos do

Código de Defesa do Consumidor à presente demanda.
Nesse sentido, impõe-se destacar filiar-se esta Relatora à teoria

consumerista maximalista, conforme entendimento consignado no Agravo de
Instrumento n. 2010.060929-4, julgado em 23/04/2013.

Dessarte, no caso em análise, deve ser afastada a teoria subjetiva ou
finalista de que a pessoa jurídica só será considerada consumidora quando o produto
por si adquirido ou serviço utilizado não servir de insumo ao desempenho de suas
atividades.

Ademais, a situação fática subjacente indica ser a autora, Noite e
Sonhos Confecções Ltda., à época, pequena revendedora de produtos adquiridos em
excursões com destino à São Paulo/SP, organizadas pela requerida, havendo nítida
vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica.

Assim, por não ser possível afirmar que as partes se encontravam no
mesmo nível de conhecimento técnico, especialmente se considerado ser a requerida
empresa atuante no ramo de transporte e turismo, o que, evidentemente, impossibilita
sua equiparação técnica com a autora, deve-se reconhecer sua hipossuficiência
técnica.

Dessarte, aplicável ao caso em comento as determinações da legislação
consumerista.

De mais a mais, a partir do momento que as autoras entregaram as
bagagens à sociedade empresária requerida de transporte rodoviário, criou-se a
relação de consumo, na qual se esperava a devida entrega dos objetos depositados
sob a responsabilidade da requerida no destino previamente ajustado e da mesma
forma como recebidos.
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A quebra deste compromisso, abalou a relação contratual, justificando,
portanto, a incidência das normas contidas na lei consumerista, especialmente no que
se refere à responsabilidade objetiva dos fornecedores por fato do serviço.

2.2. Responsabilidade civil objetiva
Tocante à responsabilidade civil, o recurso deve ser conhecido e

desprovido, merecendo a Sentença de fls. 375/377, da lavra do Eminente Juiz de
Direito Jeferson Isidoro Mafra, ser adotada como razão de decidir, com fulcro no
artigo 150 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, in verbis:

"[...] Em sua defesa, a ré impugna de forma veemente as afirmações contidas
na inicial, visando afastar sua responsabilidade, alegando que as bagagens não
teriam sido depositados no compartimento do veículo e, por isso, teriam sido furtadas
na via pública, já que no local há grande circulação de pessoas.

As autoras afirmam que os documentos de fl. 20 referem-se ao comprovante
de entrega das bagagens. Examinando a peça defensiva, a ré não impugna tais
documentos e nem a entrega da bagagem, tanto é que afirma que "o motorista da ré
vai afixando os controles de bagagens conforme a ordem de chegada das
mercadorias trazidas pelos lojistas, onde a autora se enquadra, que só na hora do
embarque é levada para o compartimento interno do ônibus [...] provavelmente foi
afixado o controle de bagagem pelo funcionário da Ré na mercadoria" (fl. 44).

Contudo, a prova produzida revela que a versão expressa na contestação é
manifestamente imprópria e, por isso, timbrada de má-fé.

Vejamos as provas.
A testemunha Luciane Spengler, que realizou a mesma viagem, foi categórica

ao afirmar: "a autora embarcou bagagem no ônibus, fato este que estava presente a
declarante; que eram duas unidades de bagagem; que as bagagens tratavam-se de
duas bolsas "grandes" [...] quando embarcada as bagagens da autora, à mesma foi
entregue o respectivo ticket [...] que presenciou Vania no retorno, e apresentou tickt
da bagagem ao motorista; que não as localizou" (fl. 245). E nota-se, conforme relato
por ela apresentado, que esta testemunha também teve sua babagem extraviada.
Contudo, foi indenizada pela ré.

O motorista da empresa ré também confirmou que "Vania trouxe consigo
bagagem; que o próprio declarante recebeu a bagagem e colocou-a no bagageiro;
que o declarante entregou uma etiqueta para a requerente, enquanto a outra foi
colocada na bagagem; que as bagagens não foram entregues para ambas [...] que a
bagagem da autora consistia em 2 volumes [...] que o ticket é colocado na calçada e
em seguida a bagagem é colocada no bagageiro do ônibus; que tal providência foi
tomada em relação a todos os passageiros, inclusive a autora" (fl. 274). Mencionou o
motorista que outra passageira teve perda de bagagem, tal como afirmado pela
testemunha Luciane, expressando, ainda, que foi descontado do seu salário o valor
de R$ 500,00, em cinco parcelas, e mais R$ 1.500,00, quando da rescisão do
contrato, referente ao extravio da bagagem. E mais, o motorista afirmou que "a
primeira providência tomada pelo declarante foi de dirigir-se até o escritório da
empresa e ligar para todos os passageiros; que comunicou ao representante legal da
empresa os fatos às 08:30 horas; que a orientação do representante legal da
empresa requerida foi no sentido de que o declarante telefonasse para os
passageiros e, não encontrando a bagagem, seria descontado do salário dos
motoristas" (fl. 274/275). Ou seja, no mesmo dia em que ocorreu a perda das
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bagagens da autora, a empresa foi comunicada da situação.
A testemunha Valter Francisco Petermann nada esclareceu acerca dos fatos

afirmados na petição inicial, porquanto, muito embora tenha utilizado os serviços da
ré, "não recorda de que alguma vez tenha viajado com" a autora, "vindo a conhecê-la
somente nesta audiência" (fl. 287). Portanto, suas palavras em nada contribuem para
o exame dos fatos que sustentam o pedido inicial, porquanto não se referem à viajem
realizada pela autora.

Dentro do contexto fático evidenciado pelas testemunhas e documentos
constantes nos autos, é evidente que a empresa ré altera a verdade dos fatos, pois
nenhum dos fatos que aduz em sua defesa foram comprovados. Ao contrário, a
prova é harmônica a evidenciar que a autora entregou as bagagens, consistente em
dois volumes, para o motorista, o qual as colocou no compartimento do ônibus, fato
este por ele confirmado e presenciado pela testemunha Luciane.

Logo, inquestionável a responsabilidade da ré pela perda das bagagens,
porque, como exposto acima, é inerente ao contrato de transporte a obrigação do
transportador de conduzir a coisa transportada até o seu destino. Não há nenhuma
prova que possa sugerir que o extravio foi causado pela autora."

Para além dos bem lançados argumentos da Sentença, impõe-se
destacar trata-se a relação jurídica sub examine de contrato de transporte, no qual a
sociedade empresária requerida assume obrigação de resultado e, portanto, eventual
dano causado à consumidora 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 734 do Código Civil).

Evidenciada a perda dos volumes transportados, deve a sociedade
empresária demandada indenizar em valor equivalente a integralidade do prejuízo
suportado.

Neste tocante, a requerida insurge-se com relação aos danos materiais,
asseverando que os itens relacionados na nota fiscal apresentada pela autora não
condizem com a realidade dos fatos. Afirma ser "impossível em tão curto espaço de
tempo a apelada ter efetuado a compra de 1.070 (mil e setenta) itens de vestuário e
ainda se deslocado até o local onde estava o ônibus da apelante com duas malas de
viagem portando 1.070 peças de roupas" (fl. 396).

Sem razão, contudo.
Em que pese a requerida insistir na tese de não haver provas do

conteúdo das bagagens (e, por conseguinte, de que o valor alegado pela autora
realmente corresponda ao dos bens que estavam nas bagagens extraviadas), deve
preponderar a argumentação das autoras, corroborada pela nota fiscal constando o
valor equivalente aos pertences que estavam dentro das malas (fl. 22).

Isso porque, nos termos do parágrafo único do artigo 734 do Código
Civil, para poder eximir-se da obrigação de indenizar a consumidora dos prejuízos no
montante alegado, deveria a transportadora exigir, no momento do embarque,
declaração dos valores dos bens transportados, verbis:

"Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da
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bagagem a fim de fixar o limite da indenização."
Deste modo, o simples fato da sociedade empresária demandada não

ter comprovado a entrega de formulário para declaração dos bens transportados às
autoras no momento do embarque Â– assim como não ter demonstrado o
cumprimento integral do seu dever de bem informar Â–, mostra-se suficiente para que
se reconheça a validade da declaração de bens (consubstanciada pela nota fiscal de
fl. 22) apresentadas pelas consumidoras após a perda de seus bens.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
"O dano material consistiu na perda da bagagem, e a indenização deve

corresponder ao exato valor do dano.
Alega-se que o limite de indenização somente não incide quando o passageiro

faz a declaração dos valores da bagagem. Hoje, porém, na perspectiva da legislação
sobre o consumo, há de se entender que a exoneração da companhia de transporte -
responsável, em princípio - ocorre quando ela exige do passageiro a declaração do
valor, a lhe permitir a verificação do declarado. Se a companhia deixa de tomar essa
providência, não pode invocar o privilégio. Tal é a regra que se encontra no Projeto
do Código Civil, aprovado pelo Senado Federal: "É lícito ao transportador exigir a
declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização." (art. 733,
parágrafo único).(STJ. Recurso Especial n. 156240-SP. Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar)

Destarte, não existindo provas capazes de afetar a credibilidade da lista
apresentada pelas autoras, conclui-se que deve preponderar o conteúdo da nota
fiscal de fl. 22.

Em situação semelhante, já se manifestou esta Corte de Justiça:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E

MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO E EXTRAVIO
DE MATERIAL DE TRABALHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em contrato de transporte de bagagem, o transportador deve entregar ao
passageiro nota com a indicação do valor declarado dos volumes, conforme artigo
234 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Não o fazendo, aplicam-se os artigos 6º e
14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, não tendo a ré apresentado
qualquer prova suficiente a macular o valor dos bens declarado pela autora na
petição inicial, deve ser reconhecido o direito desta. (TJSC, Apelação Cível n.
2006.010737-1, de São João Batista. Rel. Des. Carlos Prudêncio, julgado em:
26.02.2008). (grifei)

Desse modo, mantém-se a condenação imposta pelo juízo a quo, que
determinou o pagamento de R$ 4.810,00 (quatro mil oitocentos e dez reais) a título de
danos materiais.

2.3. Honorários Advocatícios na lide principal
A requerida postula a redução da verba honorária fixada em favor do

patrono das autoras no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pois bem.
Dessome-se do processado, ter o Magistrado a quo arbitrado os

honorários advocatícios com base no art. 20, § 4.º do Código de Processo Civil,
verbis:
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"(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para
CONDENAR a empresa ré ao pagamento em favor da empresa autora de R$
4.810,00 (quatro mil, oitocentos e dez reais), a causa é de pequeno valor, sendo a
quantia de 20% (vinte por cento) ínfima se considerado o grau de zelo e o trabalho
desenvolvido, devendo ser, como o foram, arbitrados de acordo com a apreciação
eqüitativa do magistrado, a teor do art. 20, § 4.º, do Código de Processo Civil.

Esta a redação do supracitado artigo:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que

antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também,
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. [...]

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o
máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional; 1970-1979/L5925.htm
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o

tempo exigido para o seu serviço.
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que

não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (sem grifo no
original)

Este dispositivo confere ao órgão julgador faculdade que lhe permite
preencher valorativamente a cláusula jurídica indeterminada, segundo critérios de
ponderação, adequação e proporcionalidade, tocante ao valor dos honorários
advocatícios.

Examinando os autos, observados os parâmetros acima, verifica-se não
assistir razão a apelante.

Isso porque, o advogado das autoras atuou com zelo e presteza,
produzindo peças processuais tecnicamente aptas, atendeu em tempo e modo às
intimações e juntou as petições necessárias ao efetivo deslinde da quaestio, que
tramita por 8 (oito) anos.

Ademais, imperioso ressaltar ter a requerida impingido a parte autora
ônus considerável ao movimentar a máquina judicial por conta da resistência a
pretensão posta.

A condenação sucumbencial no valor estabelecido na Sentença, mesmo
que aquém à valorização do trabalho do advogado, figura essencial à distribuição da
Justiça, deve ser mantida até porque inexistente pedido de majoração.

Assim, mantém-se a verba honorária no patamar de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), conforme fixado em Sentença.

2.4. Responsabilidade da seguradora
Insurge-se a requerida/apelante quanto à exclusão da condenação da

seguradora ao pagamento da indenização a título de danos materiais decorrentes de
extravio de bagagem de passageiro. Afirma que tal decisão não se coaduna com a
realidade contratual, haja vista ter o seguro contratado cobertura para
"Responsabilidade Civil por Danos materiais causados aos passageiros" havendo
assim previsão de cobertura para extravio de bagagens de passageiros.
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Por essa razão, pugna pela reforma da Sentença a fim de que seja
reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada ao
pagamento da indenização a título de danos materiais.

Com razão a apelante nesse tocante.
Isso porque, infere-se da Apólice Securitária (fls. 71/74) a previsão

expressa acerca da cobertura de danos às bagagens de cada passageiro até o limite
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse viés, impõe-se esclarecer que os limites à cobertura do contrato
de seguro devem constar evidentes na Apólice Securitária, sendo imprescindível a
comunicação à segurada/consumidora de qualquer exclusão no momento da
contratação, sob pena de ineficácia.

Outrossim, é entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte,
dever consignar a apólice, todos os riscos assumidos.

Ademais, considerando-se que o legislador pátrio adotou como critério
norteador das relações de consumo o direito à informação (arts. 4º, IV, e 6º, III, do
Código de Defesa do Consumidor), tem-se como absolutamente necessária a prova,
in casu, de ter a seguradora dado plena ciência das limitações contratuais contidas
nas "Condições Gerais do Contrato de Seguro" (fls. 75/84).

Por derradeiro, cumpre assinalar não se admitir a limitação de cobertura
securitária sem a devida informação à consumidora, haja vista a desproporção das
forças entre segurada e seguradora decorrente do notório poderio econômico das
seguradoras, sendo inaceitável que, com a robusta assessoria jurídica que as orienta,
não cumpra de forma exauriente seu dever de informar.

Destarte, reconhece-se a solidariedade da seguradora litisdenunciada
no pagamento da integralidade da indenização fixada na Sentença, qual seja, danos
materiais, até o limite da apólice.

2.5. Da responsabilidade solidária da seguradora relativamente ao
pagamento dos ônus sucumbenciais na lide principal

Afirma a apelante ser igualmente da seguradora litidenunciada a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais
da lide principal.

Com razão a apelante.
Isso porque, afigura-se plenamente possível a condenação solidária da

seguradora ao pagamento dos ônus da sucumbência na lide principal, porquanto, na
forma estatuída no artigo 787 do Código Civil, deve ela ressarcir o segurado da
integralidade do valor despendido em razão do sinistro, in verbis:

"No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de
perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro."

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery:

"Os honorários pagos pelo denunciante na ação principal podem ser incluídos
na condenação a que esteja obrigado a indenizá-lo em regresso o denunciado.
Assim, o pedido que o denunciante pode fazer, ao ajuizar a ação secundária de
denunciação da lide, pode incluir o principal (a indenização propriamente dita) e as
despesas dela decorrentes, incluídas aqui as processuais e os honorários de
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advogado." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª
Ed, São Paulo : RT, 2007, pág. 294)

Ora, considerando-se que o contrato de seguro visa resguardar o
segurado das perdas patrimoniais que pode vir a sofrer, ao aceitar a denunciação da
lide feita pela requerida, a seguradora assume a condição de litisconsorte passiva,
devendo, consequentemente, ser condenada solidariamente com o causador do dano
ao pagamento de todas as despesas decorrentes do evento, inclusive relativamente
aos ônus sucumbenciais, respeitado o limite da apólice.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:
"É correta a condenação da litisdenunciada (seguradora) em custas e

honorários advocatícios, em decorrência da sucumbência na lide principal do
litisdenunciante (segurado), considerando que se trata de despesas que decorrem
diretamente do evento danoso coberto pela apólice de seguro." (TJ-PR; ApCiv
0530547-7; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arno Gustavo Knoerr; DJPR
27/03/2009; Pág. 334)

E:
"Lide secundária - Condenação da seguradora denunciada ao pagamento das

despesas que os requeridos foram condenados na lide principal, até o limite da
apólice." (TJ-PR; ApCiv 0539388-4; Mamborê; Décima Câmara Cível; Rel. Des.
Arquelau Araujo Ribas; DJPR 15/06/2009; Pág. 113)

Assim, o recurso deve ser provido neste tocante, sendo a seguradora
condenada solidariamente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios
da lide principal.

2.7 Da sucumbência
Quanto a insurgência da apelante relativamente a isenção da

seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais na lide
secundária, mais uma vez razão lhe assiste.

Senão vejamos.
Quando a seguradora aceita integrar a lide, é descabida qualquer

condenação em honorários sucumbenciais e custas relativas à lide secundária, pois
ausente qualquer pretensão em desfavor do denunciante.

Neste sentido, colhe-se julgado desta Câmara:
"Incabível a condenação da litisdenunciada ao pagamento de honorários

advocatícios decorrentes da lide secundária quando não opõe qualquer resistência à
sua intervenção no processo, rebatendo, exclusivamente, as alegações dos autores
a fim de procurar limitar a sua obrigação nos termos do contrato de seguro, sem,
contudo, tentar isentar-se de participar do processo ou negar a sua responsabilidade
civil" (TJSC, Apelação Cível n. 2004.027829-6, de Araranguá; Relator Des. Joel Dias
Figueira Júnior, julgado em 16/10/2007).

Contudo, na presente demanda, destaca-se a resistência da seguradora
contra o ressarcimento de eventual condenação por danos materiais decorrentes do
extravio de bagagem, fato que descaracteriza a pura adesão à lide, sendo devida,
portanto, a verba sucumbencial.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"Se a seguradora alega que a cobertura do contrato não abrange os danos

morais, evidente que não houve pura e simples adesão à defesa, justificando-se
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assim a imputação, em seu desfavor, dos encargos de sucumbência na lide
secundária" (TJSC, Apelação Cível n. 2006.022601-1, de Joinville, rel. Desa. Maria
do Rocio Luz Santa Ritta, julgado em 26/02/2008).

Se assim o é, a seguradora deve ser condenada a pagar honorários
advocatícios ao procurador da demandada que, com fundamento no disposto no
artigo 20, § 3° e 4º, do Código de Processo Civil e na valorização do trabalho do
advogado (art. 170/CF), figura essencial a distribuição da Justiça, fixa-se em R$
10.000,00 (dez mil reais).

2.8 Da Litigância de má-fé
Pretende a apelante o afastamento da condenação a título de litigância

de má-fé, que lhe foi imposta em Sentença.
Para sustentar sua pretensão, alega não ter alterado a verdade dos

fatos. Discorre sobre o seu direito de ampla defesa e do devido processo legal.
Sem razão, contudo.
Isso porque nos termos do Diploma Processual Civil, reputa-se litigante

de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 17, II, do Código de Processo
Civil).

Trata-se de poder-dever do Juiz a manutenção da probidade e lealdade
processual (art. 14, II, do Código de Processo Civil) - porquanto o processo visa
tão-somente a elucidação da verdade como forma de equacionar as vontades
dissonantes das partes. Ademais, é dever de todos indistintamente operar o direito
com cidadania (art. 1º, II, CF).

Portanto, mantém-se hígida a Sentença neste tocante.
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso da requerida

Gadotti Transporte e Turismo Ltda. e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a
solidariedade da seguradora ao pagamento dos danos materiais e do ônus
sucumbencial da lide principal. Condena-se, ainda, a seguradora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios da lide secundária, fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais).

Este é o voto.
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