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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0027465-11.2010.815.0011
ORIGEM     : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR      :  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE   : Transportes Real LTDA
ADVOGADA   : Sérgio Brito Figueiredo e Diego Brito
APELADA      : Maria Cristiane dos Santos Costa
ADVOGADO   : Tânio Abílio de Albuquerque Viana

DIREITO CIVIL – Apelação Cível – Ação de
indenização por danos morais e materiais –
Transporte  terrestre  –  “Overbooking”  -
Sentença  –  Condenação  em  indenização
por dano moral – Irresignação da empresa
transportadora  de  passagerios  apenas  em
relação ao “quantum” arbitrado a título dano
moral  –   Valor  da  indenização –
Proporcionalidade  e  razoabilidade –
Manutenção do valor  arbitrado – Sentença
mantida –  Desprovimento do recurso.

–  A  fixação  da  indenização  por  danos
morais  pauta-se  pela  aplicação  dos
princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.  A  finalidade  da
indenização é a  de  compensar  a  ofendida
pelo  constrangimento  indevido  que  lhe  foi
imposto  e,  por  outro  lado,  desestimular  a
ofensora  a,  no  futuro,  praticar  atos
semelhantes.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, proposta por MARIA CRISTIANE DOS SANTOS COSTA
em face da TRANSPORTES REAL LTDA, a qual o M.M. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na exordial, para condenar a demandada, ora recorren-
te, a pagar a título de indenização por danos morais o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença.

Inconformada,  a  empresa promovida  inter-
pôs o presente recurso de apelação cível, insurgindo-se contra o valor fixado a
título de indenização pelo dano moral.

Alega que o “quantum” indenizatório é des-
proporcional,  pois  isso  pugna  pela  atenuação  da  condenação  imposta  (fls.
66/70). 

Foram ofertadas  contrarrazões  ao  recurso
pela apelada (fls. 75/80), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fls. 85/89).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência  de fato  impeditivo ao direito de recorrer  ou do
seguimento do recurso), conheço do recurso de apelação interposto.

Aprioristicamente,  “in  casu”,  restaram
demonstrados todos os caracteres ensejadores do dever de reparar, estando
satisfatoriamente caracterizado o dano moral suportado pela autora/apelada,
eis que constatado a lesão ao patrimônio subjetivo, revelando-se como devido
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o arbitramento de prestação pecuniária reparatória com o fito de promover a
composição do dano suportado.

Giza  a  controvérsia  tão  somente  sobre  o
valor fixado a título de indenização pelo dano moral, qual seja, R$ 3.000,00
(três mil reais).

A  jurisprudência  desta  Corte  tem
acompanhado o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal  de
Justiça, no sentido de que a importância indenizatória deve ser arbitrada de
maneira em que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada
nos critérios da exemplaridade e da solidariedade, e com bastante moderação,
guardando  a  devida  proporcionalidade  à  extensão  do  dano,  ao  nível
socioeconômico da autora e,  também, ao porte  econômico da empresa ré,
pautando-se o julgador pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
observando as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, a empresa de transporte
de passageiros vendeu bilhetes em duplicidade para as mesmas poltronas,
em viagem intermunicipal João Pessoa/Campina Grande, forçando com que a
autora  e sua filha menor  de idade realizassem a viagem em pé,  uma vez
inexistir outras poltronas vazias, saltando aos olhos a ausência de assistência
prestada pela empresa apelante.

Pretende a empresa apelante, tão somente,
a redução do “quantum” indenizatório, à alegação de que o valor fixado pelo
Julgador “a quo”, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), é exorbitante.

Sabe-se  que  na  fixação  do  valor  a  ser
indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o
enriquecimento ilícito da beneficiada, muito menos pode ser insignificante a
ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu
caráter  eminentemente  pedagógico,  essencial  para  balizar  as  condutas
sociais.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA elucida
as funções da indenização por dano moral:

"O fulcro  do  conceito  ressarcitório  acha-se  deslocado
para  a  convergência  de  duas  forças:  caráter  punitivo
para que o causador do dano, pelo fato da condenação,
veja-se  castigado  pela  ofensa  praticada  e  o  caráter
compensatório para a vítima que receberá uma soma que
lhe  proporcione  prazer  em  contrapartida  do  mal."
(Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61).
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Assim, o montante fixado na sentença, R$
3.000,00 (três mil  reais),  se enquadra dentro dos parâmetros fixados nesta
Câmara  para  casos  semelhantes,  inclusive,  se  mostrando  suficiente  para
compensar a parte autora pelo dano suportado e para inibir a repetição de
condutas lesivas, como a retratada nos autos, de modo a contribuir para que a
ré aja de forma mais diligente e respeitosa.

Pelo  exposto,  não  se  deve  reduzir  o
montante estabelecido na sentença “a quo”,

Ante  às  considerações  tecidas,  NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto, mantendo “in totum” a
sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, Juiz Convocado, com jurisdição plena,
em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 19 de fevereiro de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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