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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  EMISSÃO  DE
PASSAGEM  ATRAVÉS  DE  CARTÃO  FIDELIDADE.
BLOQUEIO  POR  SUSPEITA  DE  FRAUDE.
INFORMAÇÃO  DADA  AO  CONSUMIDOR  SOMENTE
NA HORA DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO  SERVIÇO.  PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DOS DANOS
MORAIS  E  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
INDENIZAÇÕES  CORRETAMENTE  FIXADAS.
IRRELEVÂNCIA  DAS  RAZÕES.  MAJORAÇÃO  DA
VERBA ADVOCATÍCIA. NECESSIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL.

- Se, de um lado, a indenização pelo dano moral não
pode ser fonte de lucro, por outro, não pode servir
de estímulo à violação de direitos personalíssimos
de outrem. Estando a Sentença em conformidade
com tais paradigmas, o valor da condenação deve
ser mantido.

-  Devem  ser  majorados  os  honorários  advocatícios
fixados em patamar inferior ao salário mínimo, uma vez
que  essa  quantia  importaria  em  valor  irrisório,
incompatível  com  a  remuneração  profissional  pelo
serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER EM  PARTE  a  Apelação  Cível
interposta, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.163.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sylvia Rosado de Sá

Nóbrega,  inconformada  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Indenização por  Danos Morais  e Materiais  movida em face da TAM Linhas

Aéreas S/A, na qual a Magistrada da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina

Grande  julgou  procedentes  os  pedidos,  fixando  uma  indenização  de  R$

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 480,00 (quatrocentos e

oitenta reais) pelos danos materiais.

Em suas razões recursais, a Apelante pugnou pela majoração

dos honorários advocatícios e da indenização a título  de danos morais  (fls.

101/110).

Contrarrazões às fls. 121/134.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 158/159).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
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Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, dada a ausência de recurso da Promovida, restou

incontroverso que houve falha na prestação dos serviços,  eis  que se havia

suspeita de fraude em relação às passagens aéreas emitidas com o uso do

cartão TAM Fidelidade de terceiro, o contato com o titular do cartão deveria ter

sido efetuado previamente, e não confirmado o resgate dos pontos por e-mail

no dia 03.02.2012, para somente no dia da viagem da Autora, desautorizar o

embarque. 

Nessa senda, o debate que agora se apresenta, se limita ao

inconformismo  da  Autora  com  o  valor  dos  danos  morais  e  os  honorários

advocatícios fixados na sentença. 

Assim sendo, em que pesem as alegações da Recorrente de

que  a  hipótese  dos  autos  ultrapassou  a  seara  do  mero  cancelamento

injustificado de voo, entendo que não houve conduta discriminatória por parte

da Promovida. Em momento algum, restou demonstrado nos autos de que a

alegada suspeita de fraude na compra da passagem tenha sido diretamente

atribuída à Apelante. 

Houve,  sim,  má  prestação  do  serviço  e  má  condução  das

tratativas  com  o  consumidor,  que  não  foi  informado  com  antecedência

necessária nem lhe foi dada alternativas para o embarque no dia aprazado,

demonstrando o desinteresse da empresa área em solucionar o problema.

Assim, no que diz respeito ao valor dos danos morais, tem-se

que a indenização deve estar informada dos princípios que a regem e que

visam a prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma

que não seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão

elevada a ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

O objetivo  da indenização  é  compensar  o  lesado  pela
atenuação de seu sofrimento, e não a recomposição do
patrimônio do ofendido. Propiciam-se ao lesado “lenitivos,
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confortos, prazeres e outras sensações, ou sentimentos
aliviadores que, através da moeda, se podem obter, como
os experimentados em viagens, terapias, leitura, e outras
tantas” (BITTAR, 1996, p. 79). 

Dessarte,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, tenho que a reparação indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) fixada na Sentença não merece reparo. 

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios,

tenho que melhor sorte assiste o Insurreto. 

Como se sabe,  a teor do artigo 85, § 2º, do novel CPC, nas

causas em que não houver condenação, tais verbas serão fixadas consoante

apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV.

Art.  85.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor. 

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.

Nesse sentido, em que pese a baixa complexidade da causa,

entendo que o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

fixada  na sentença não remunera  de forma digna o  trabalho exercido  pelo

Advogado  da  Recorrente,  eis  que  ilógico  admitir  que  um  profissional  com

graduação superior aufira menos de um salário mínimo por um trabalho em

que se dedicou por mais de um ano.

Ressalto, não ser aplicável a regra do § 8º do supracitado art.

85, eis que entendo que o valor total da condenação pelos danos morais e

materiais no patamar de R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais),

não pode ser considerado como irrisório,  a ponto de autorizar a fixação do
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valor  dos  honorários  por  apreciação  equitativa,  observando  o  disposto  nos

incisos do § 2o. 

Por  tais  razões,  PROVEJO  PARCIALMENTE  o  recurso

apenas para majorar os honorários advocatícios, fixando-os, com base no art.

85, § 2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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