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CONHECIMENTO. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DAS MALAS.
LEGITIMIDADE INCONTESTE. INAPLICABILIDADE DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE
E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA
COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DOS ITENS EXISTENTES NAS BAGAGENS. ENTREGA
DE FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DOS OBJETOS NÃO
COMPROVADA. PROVA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA DO
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA.
DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. MANUTENÇÃO DO
VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. ATENDIMENTO
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS
UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO DESCABIDA. ART. 20, §§ 3º E
4º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS AUTORES
CONHECIDO E DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DA RÉ
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2011.098864-3, da comarca de São Bento do Sul (1ª Vara), em que é apelante e
recorrida adesiva Air Canada, e são apelados e recorrentes adesivos Robertson
Siviero e outro:

A QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR VOTAÇÃO



UNÂNIME, CONHECER EM PARTE O RECURSO DA RÉ E, NESTA PARCELA,
NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER DO RECURSO DOS AUTORES E
NEGAR-LHE PROVIMENTO. CUSTAS LEGAIS.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des.
Henry Petry Junior e Jairo Fernandes Gonçalves.

Florianópolis, 6 de novembro de 2014.

Sérgio Izidoro Heil
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos,
respectivamente, por Air Canadá e Robertson Siviero e outro contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara da comarca de São Bento do Sul que,
nos autos da ação sumária de reparação de danos materiais e morais n.
058.10.005821-0, decidiu nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
Robertson Siviero e Elaine Husmann Siviero em face de Air Canada Brasil, o que
faço com supedâneo no art. 269, I, do Código de Processo Civil e resolvo o mérito do
processo. Via de consequência:

a) Condeno a requerida ao pagamento de indenização a título de DANOS
MATERIAIS no valor de R$ 17.829,06 (dezessete mil, oitocentos e vinte e nove reais
e seis centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, no
importe de 1% (um por cento) ao mês, desde 23/05/2010, em conformidade com a
ementa 54 da súmula do Superior Tribunal de Justiça

b) Condeno a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente e
incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir desta decisão.

Condeno a demandada, ainda, ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, que são fixados em 15% (quinze por cento) do valor total da
condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. [...]. (fls.
154/168).

Nas razões do recurso, a ré arguiu, preliminarmente: a falta de interesse
de agir dos autores em razão da transação realizada entre as partes; sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustentou, em síntese, que: o
Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese por haver legislação
específica que regula o transporte aéreo internacional; caso aplicável a norma
consumerista, o ônus da prova não deve ser invertido porque ausentes os requisitos
da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte; os prejuízos
materiais não restaram devidamente comprovados, pois baseados em provas
unilaterais; inexistem notas fiscais dos produtos contidos nas malas extraviadas; os
requerentes não preencheram declaração de bens especificando o conteúdo da
bagagem; não restou comprovado o alegado prejuízo moral sofrido pelos
demandantes; o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido; o
percentual dos honorários advocatícios merece ser minorado. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento da insurgência (fls. 172/200).

Em seu recurso adesivo, os autores pleitearam, unicamente, a
majoração do montante arbitrado a título de danos morais (fls. 209/212).

Com contrarrazões de ambas as partes (fls. 204/208 e 215/224), os
autos ascenderam a esta Corte de Justiça.

VOTO

Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta
por Robertson Siviero e sua esposa Elaine Husmann Siviero na qual sustentaram que
sua malas foram extraviadas no retorno de viagem feita ao exterior com a companhia
aérea requerida.
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Como visto por ocasião do relatório, a sentença foi de procedência. No
recurso adesivo os autores pleitearam, unicamente, a majoração do quantum fixado a
título de danos morais, razão pela qual o apelo interposto pela requerida será
primeiramente analisado. Passo à insurgência.

I Â– Falta de interesse de agir - Transação
A apelante argui a falta de interesse de agir dos recorridos, sob o

argumento de que eles acordaram receber o importe de R$ 6.233,94 (seis mil
duzentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) a título de indenização pelo
extravio de suas bagagens.

Todavia, a insurgência não merece ser conhecida. Isso porque, como é
sabido, o sistema processual civil pátrio não permite iniciar em segunda instância
discussões acerca de questões ainda não ventiladas. Fixados os limites objetivos da
lide por ocasião da citação, com a apresentação de toda a matéria de defesa,
descabe à parte ampliar o objeto da demanda posteriormente.

Nesse sentido, o seguinte precedente:
O recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria

impugnada na petição inicial e na contestação, mesmo que não apreciada na
decisão singular, assim como aquelas matérias que, por serem de ordem pública,
são conhecíveis a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. É vedada,
portanto, a apresentação de novos argumentos em sede recursal, penalizada pelo
não-conhecimento da matéria inovada" (TJSC, Apelação Cível n. 2007.000199-3, de
Blumenau, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 29-04-2008) [...] (AC n. 2014.002008-1, de
Lages, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 25.2.2014).

Na hipótese, não foi formulado na contestação qualquer questionamento
a respeito da suposta transação realizada entre as partes, não podendo agora a
ré/apelante, somente porque sucumbente, apresentar nova tese de defesa, embasada
em argumentos não suscitados anteriormente, a fim de ver-se livre da condenação.

No entanto, mesmo que assim não fosse, verifico que o depósito feito
deliberadamente pela companhia aérea não tem o condão de configurar transação
entre as partes. Isso porque, inexiste prova nos autos de que os autores tenham
concordado em receber tão somente o montante depositado em sua conta como
indenização pelo extravio de suas bagagens.

Logo, não conheço do recurso no ponto.
II Â– Ilegitimidade passiva
A requerida argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo

passivo da lide, atribuindo a responsabilidade pelo extravio das bagagens à empresa
TAM, visto que, em seu entender, os objetos estavam sob responsabilidade desta
quando se perderam.

Ocorre que a empresa ré era a responsável direta pelo transporte das
bagagens dos contratantes, que não chegaram ao destino juntamente com os
passageiros por falha na prestação do serviço da companhia aérea. Somente após o
primeiro percalço Â– não chegada das malas ao aeroporto de São Paulo/GRU Â– é
que as bagagens foram entregues à empresa TAM para que fossem transportadas a
Curitiba (fl. 64).

Conforme destacou o sentenciante, trata-se de prestação de serviço
compartilhado entre a ré e a TAM, configurando responsabilidade solidária entre as
empresas. Todavia, apesar de eventual solidariedade, a formação do litisconsórcio é
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facultativa, conforme prevê o art. 46 do CPC.
Logo, se os autores buscam indenização exclusivamente da ré,

imputando-lhe a responsabilidade pelos danos decorrentes do extravio de suas
bagagens, patente sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

III Â– Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Defende a recorrente que o Código de Defesa do Consumidor é

inaplicável ao caso, visto que a legislação que regula o transporte aéreo internacional
é a Convenção de Montreal. Aduz, ainda, que o ônus da prova não deve ser invertido
porque ausentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência da parte.

Contudo, sem razão. Isso porque a relação existente entre as partes é
evidentemente de consumo, onde a companhia aérea figura como prestadora de
serviços e os autores como consumidores. Logo, a responsabilidade da ré é objetiva,
pois, ao celebrar o contrato de transporte, responsabilizou-se em levar o contratante e
seus pertences ao destino.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) TRANSPORTE

AÉREO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL - APLICAÇÃO DO CDC
- QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de
prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das
disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção de
Montreal, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o
passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do
consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento. [...]. (AgRg no AREsp
388975 / MA, rel. Ministro Marco Buzzi, j. 17.10.2013)

Na mesma linha, colho precedente desta Câmara:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE
AÉREO. EMPRESA INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM -
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. - (1) CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES DESTA
CORTE E DO STJ. - 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. [...]. (AC n.
2014.008096-0, de Joinville, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 6.3.2014).

Portanto, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor,
afastando-se a incidência da legislação indicada pela empresa aérea recorrente.

Verifico, ainda, que não há razão para afastar a inversão do ônus da
prova, porquanto tal medida está prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC e pressupõe
a existência de ao menos um entre dois fatores: a hipossuficiência da parte ou a
verossimilhança de suas alegações.

A hipossuficiência técnica dos demandantes é absolutamente clara. A ré
é empresa aérea de grande porte e possui toda a documentação e dados referentes
ao relacionamento entre os contendores, razão pela qual detém condições
extremamente facilitadas de prover as provas indispensáveis à solução da lide, de
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modo que deve arcar com tal ônus.
IV Â– Danos materiais
A companhia aérea ré alega que os prejuízos materiais não restaram

devidamente comprovados, pois, além de inexistirem notas fiscais dos produtos
adquiridos, não foi preenchida a declaração de bens especificando o conteúdo das
bagagens.

Na hipótese, são fatos incontroversos que: (a) os autores viajaram com
a empresa acionada do aeroporto de Toronto/Canadá para o aeroporto de São
Paulo-GRU, portando bagagens; (b) suas malas foram extraviadas; (c) foi instaurado
processo para apuração do ocorrido; e (d) a companhia aérea efetuou o reembolso de
R$ 6.233,94 (seis mil duzentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

Ao analisar os autos, verifico que os acionantes acostaram documento
comprovando a reclamação feita à Air Canadá sobre o extravio das bagagens (fls.
27/31), no qual anexaram a listagem dos itens contidos dentro de cada uma das 3
(três) malas extraviadas (fls. 40/45).

A ré afirma que não há como saber se os pertences arrolados
efetivamente estavam nas bagagens extraviadas, porquanto os autores não
preencheram a necessária declaração de bens. Ocorre que, como bem salientou o
sentenciante, incumbia à companhia aérea entregar aos passageiros tal formulário, e,
se assim não fez, assumiu o risco de ressarcir o valor dos objetos declarados pelo
consumidor.

Isso porque, esta Corte de Justiça já sedimentou que "[...] se for
comprovado o extravio da bagagem durante viagem de avião, inverte-se o ônus da
prova em favor do consumidor e torna-se dever da companhia aérea trazer elementos
suficientes a desconstituir o valor dos bens declarados na inicial" (AC n.
2011.038784-1, de Balneário Camboriú, rel. Desa. Subst. Denise de Souza Luiz
Francoski, j. 27.2.2014).

E conquanto a empresa ré sustente que algumas das cifras indicadas
estão em desacordo com o preço aplicado no mercado externo para os itens, não
acostou qualquer prova capaz de comprovar que os produtos possuem custo inferior,
ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC).

Logo, não havendo provas que atinjam a credibilidade do rol de
pertences apresentado pelos consumidores, certo é que devem prevalecer os itens
arrolados, os quais, destaco, são compatíveis com a lista apresentada à companhia
aérea no momento em que foi protocolizada a reclamação pelo extravio de bagagem
(fls.40/45).

Neste sentido, colho precedente desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. RELAÇÃO DE
CONSUMO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA.
DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE
BENS NA BAGAGEM. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ENTREGA DE FORMULÁRIO
AO PASSAGEIRO PARA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS CONTIDOS NA
BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE. PROVA QUE NÃO PODERIA SER EXIGIDA
DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. DANO MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLEITO VISANDO A SUA
MINORAÇÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. (AC n. 2012.023930-9, da
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Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 26.6.2014) (grifei).
Ressalto, por oportuno, que os autores permaneceram em viagem por

14 (quatorze) dias, sendo certo que o rol dos itens que afirmam compor as três malas
extraviadas é compatível com o tempo de duração da viagem.

Deste modo, deve ser mantida a sentença no ponto que condenou a ré
ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 17.829,06 (dezessete mil
oitocentos e vinte e nove reais e seis centavos), acrescido de correção monetária e
juros de mora nos moldes da decisão combatida.

V Â– Dano moral
Sabe-se que para restar configurado o dever de indenizar é necessário

estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito
(toda ação ou omissão que viole direito ou cause prejuízo a outrem), o dano (toda
lesão a um bem juridicamente tutelado) e o nexo causal (liame que vincula o ilícito ao
dano de uma forma que se possa afirmar que aquela causa proporcionou o dano)
entre eles. Desta maneira, estabelecem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.

A respeito do dano moral, sabe-se que tem previsão na Constituição
Federal, em seu art. 5º, assim dispondo no inciso X: "são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Yussef Said Cahali, a seu turno, conceitua o dano moral como "tudo
aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais
inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está
integrado". E prossegue o doutrinador:

[...] qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como
enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento moral. (Dano moral. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT,
2000, p. 21).

No presente caso, as aflições e os transtornos enfrentados pelos
apelados em decorrência do extravio de suas bagagens, na qual estavam todos os
produtos pessoais e presentes adquiridos na viagem que fizeram ao exterior, bem
como recordações documentais dos passeios, certamente extrapolam a condição de
mero dissabor cotidiano, caracterizando verdadeiro dano moral indenizável.

Em caso semelhante, decidiu esta Câmara:
(3) DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO

DISSABOR. DANOS PRESUMIDOS. DEVER DE INDENIZAR. - "O extravio de
bagagem causa vários inconvenientes ao consumidor, gerando angústia,
desconforto e sofrimento moral merecedores de compensação pecuniária".
(TJSC, AC 2003.017515-6, relª. Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITTA, j. em
7.11.2006). [...]. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.008096-0, de Joinville, rel. Des.
Henry Petry Junior, j. 6.3.2014) (grifei).
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Logo, devida a compensação por danos morais postulada na inicial.
Passo, então, à análise de ponto comum às insurgências recursais, qual seja, a
pretensão de alteração do quantum compensatório arbitrado pelo sentenciante.

VI Â– Quantum indenizatório
Em seu apelo, a empresa aérea pleiteou a redução do quantum fixado a

título de danos morais, ao passo que os requerentes, no recurso adesivo, postularam
a majoração da importância arbitrada.

Sobre o tema, sabe-se que não existem parâmetros legais objetivos
para fixação da indenização por danos morais, a qual deve ser presidida pelo
prudente arbítrio do Magistrado presidente do feito.

Os civilistas brasileiros, contudo, tecem certas considerações acerca do
ato de arbitramento. Salientam, inicialmente, que a indenização por danos morais
possui duas finalidades: indenizar pecuniariamente o ofendido, alcançando-lhe a
oportunidade de obter meios de amenizar a dor experimentada em função da
agressão moral e punir o causador do dano moral, inibindo novos episódios lesivos,
nefastos ao convívio social. Dizem, ainda, que há uma série de fatores que devem ser
observados para que se chegue a esta dupla finalidade: intensidade da culpa do
lesante, condição sócio-ecônomica das partes, repercussão do ato lesivo, dentre
outros fatores.

Esta a síntese realizada por Caio Mário da Silva Pereira, citado por
Humberto Theodoro Jr.:

Em análise recente, feita à luz da Constituição de 1988, o grande civilista CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA, traçou o seguinte balizamento para a fixação do
ressarcimento no caso de dano moral, que, sem dúvida, corresponde à melhor e
mais justa lição sobre o penoso tema:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo
mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que
lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo as
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação
pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in: Dano moral. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2001. p. 32).

Neste passo, sopesando os critérios supramencionados, bem como
observando os parâmetros utilizados por esta Câmara em hipóteses semelhantes,
entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo sentenciante,
se mostra condizente com a situação apresentada.

VII Â– Honorários advocatícios
No que se refere aos honorários advocatícios, a companhia aérea

pugnou pela sua minoração, sustentando que o percentual se mostra excessivo por
não ter a causa grande complexidade e ter sido julgada antecipadamente.

Sabe-se que para as ações de cunho condenatório, o Código de
Processo Civil, em seu art. 20, § 3º, estabeleceu parâmetros claros para fixação da
verba advocatícia:

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
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o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
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 [...].
Levando em consideração os mencionados parâmetros, a realidade dos

autos demonstra que, embora a causa não seja de alta complexidade, o procurador
dos autores foi diligente, cumprindo com todas as suas obrigações nos prazos
estipulados, exercendo seu labor com total dedicação.

Assim, realizando-se um contrapeso entre os parâmetros indicados no
art. 20 do CPC, mostra-se adequada a manutenção dos honorários advocatícios no
patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

VIII Â– Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso dos
autores e negar-lhe provimento e conhecer parcialmente da insurgência da ré e, nesta
extensão, negar-lhe provimento, matendo incólume a sentença objurgada.
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