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-  Nos  termos  do  art.  14  do  CDC,  é  objetiva  a
responsabilidade  da  ré,  fornecedora  de  serviços,
pelos  danos  causados  aos  seus  clientes,  isto  é,
independentemente  da  existência  de  culpa,  por
defeitos relativos à prestação do serviço, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição.

-  Necessitando a Autora pagar  táxi,  alimentação e
hospedagem em Brasília,  diante da impossibilidade
de  embarque,   devem esses  valores  despendidos
ser  reembolsados,  conforme  determinou  o
Magistrado sentenciante.
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- Mesmo nas causas de menor complexidade, onde
haja demanda repetitiva, deve-se fixar os honorários
advocatícios de forma razoável, que não fira a
dignidade da profissão. Não se pode admitir, sob o
prisma da apreciação equitativa do magistrado, que
a remuneração do advogado seja irrisória.

-  O labor  exercido pelo advogado não se limita  a
peticionar, englobando diversas outras atividades e,
sobretudo, responsabilidades.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE o Apelo e o Recurso
Adesivo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 215.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível manejada pela Azul Linhas Aéreas

Brasileira S/A e de Recurso Adesivo interposto por Fábio Oliveira Guerra contra

Sentença  do Juízo da  14ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de

Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais, julgou procedente  o pedido,

condenando a parte Ré a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título

de danos morais e R$ 307,37 (trezentos e sete reais e trinta e sete centavos)

por danos materiais.

Nas razões de  fls. 98/116 a Apelante, em resumo, sustenta a

comprovação de excludente  de ilicitude,  em virtude de que o  aeroporto  de

Campinas/SP  estava  com  as  operações  de  pousos  e  decolagens  restritas

durante  boa  parte  do  dia  29/05/2013,  devido  às  más  condições  climáticas,

tendo sido cancelado o voo do Promovente, por razão de segurança. Alegou,

ainda, a inexistência de danos materiais a ser reparado, posto que não há nexo

causal entre sua conduta e os supostos prejuízos. Por fim, pediu, na hipótese

de vencida sua tese, a minoração do valor do dano moral arbitrado.

Nas  razões  de  fls.132/143,  o  Recorrido  limita-se  a  pedir  a

majoração do valor arbitrado a título de reparação por danos morais e do valor

dos honorários sucumbenciais.

2



Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0042702-27.2013.815.2001

Contrarrazões da Apelação apresentadas às fls. 121/131 e

do Recurso Adesivo às fls.168/187.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 210/211, não opinou sobre o

mérito.

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente,  cabe  referir  que,  nos  termos  do  art.  14,  do

CPC/2015,  a  norma  processual  não  retroagirá,  sendo  respeitados  os  atos

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da

norma revogada:

Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,
respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.

 

Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições

constantes  do  CPC/1973,  em  vigor  quando  do  ajuizamento  da  ação,  da

prolação da sentença e da interposição deste recurso.

Extrai-se  dos autos  que o  Promovente  adquiriu  passagem

aérea na Promovida, (Brasília/Viracopos; Viracopos/Recife), para o dia 29 de

maio de 2013.  Todavia, após realizar o check-in, no aeroporto de Brasília, foi

comunicado do cancelamento do voo, tendo que pernoitar na Capital Federal,

gerando despesas de alimentação, táxi e hospedagem.

Ademais,  o  cancelamento  do  referido  voo,  frustrou  a

programação de laser que havia combinado com a família, que o aguardava

em  Recife  para,  em  seguida,  se  dirigir  a  um  hotel,  em  Jaboatão  dos

Guararapes, onde passariam o feriadão de Corpus Cristi, em virtude de só ter
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chegado ao destino, no dia 30 de maio de 2013, às 18:00 horas, ou seja, com

15 horas de atraso.

Pois bem.

Nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade da

Ré, fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes, isto é,

independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação

do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua

fruição.

Tal  responsabilidade  somente  é  afastada  se:  prestado  o

serviço,  restar  comprovado  que  o  defeito  inexiste,  se  comprovada  a  culpa

exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC) ou, ainda,

nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. 

In  casu,  os documentos  juntados às fls. 13/28  atribuem

verossimilhança à versão do Autor, devendo a Promovida indenizar  o  dano

moral  causado,  ante  a  inexistência  de  excludentes  e  ter  gerado  diversos

transtornos ao Promovente.

Quanto ao valor da reparação, que foi objeto tanto da Apelação

quanto do Recurso Adesivo e por  isso será analisado conjuntamente,  deve

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal

sofrido. E, de outro lado, deve significar para o ofensor um efeito pedagógico,

no sentido de inibir reiteração de fatos similares no futuro. 

Sobre o tema, o seguinte ensinamento do mestre Caio Mário

da Silva Pereira (Responsabilidade Civil.  6ª edição. Editora Forense: Rio de

Janeiro, 1995. p. 65):

“O problema de sua reparação deve ser posto em
termos de que a reparação do dano moral, a par do
caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir
sentido  compensatório.  Sem  a  noção  de
equivalência, que é própria da indenização do dano
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moral,  corresponderá à função compensatória pelo
que  tiver  sofrido.  Somente  assumindo  uma
concepção desta ordem é que se compreenderá que
o direito positivo estabelece o princípio da reparação
do  dano  moral.  A isso  é  de  se  acrescer  que  na
reparação do dano moral insere-se uma atitude de
solidariedade à vítima.” 

Importante  avaliar  também  a  natureza  da  falta  cometida,  a

eventual contribuição da vítima e a condição das partes. O valor não pode ser

excessivo,  a  ponto de ensejar  o  enriquecimento sem causa,  mas,  também,

inexpressivo, a tornar-se insignificante.

Na hipótese dos autos, tenho que o montante arbitrado em R$

7.000,00  (sete  mil  reais)  se  mostra  um  tanto  além  daqueles  normalmente

fixados para casos semelhantes.  Logo,  reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil

reais). 

Em relação aos danos materiais, necessitando o Autor pagar

táxi,  alimentação  e  hospedagem  em  Brasília,  diante  da  impossibilidade  de

embarque,  devem  esses  valores  despendidos  ser  reembolsados,  conforme

determinou o Magistrado sentenciante.

No  que  diz  respeito  a  majoração  dos  honorários

sucumbenciais, objeto do Recurso Adesivo, a matéria é de fácil deslinde, não

merecendo maiores digressões.

O juízo de origem condenou a Promovida  ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por

cento) do valor total da indenização devida, totalizando R$ 730,73 (setecentos

e trinta reais e setenta e três centavos).

Sem mais delongas, deve ser majorado o respectivo valor.

Conforme expresso na Constituição da República, mais

precisamente eu seu art. 133, “O advogado é indispensável à administração da

justiça”. Igualmente, consta do Código de Ética profissional do Advogado a
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seguinte redação: “O advogado, indispensável à administração da Justiça, é

defensor do estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade

pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério

Privado à elevada função pública que exerce.”.

Nesse sentido, tratando-se de profissão fundamental à

sociedade, uma vez que a função exercida está atrelada ao atendimento de

valores sociais e políticos, que resulta não só no acesso ao judiciário, mas,

também, no acesso à justiça, imperioso que sua remuneração seja condizente

com a importância a qual exerce no Estado Democrático de Direito.

Como é sabido, uma das formas de remuneração da advocacia

é por meio dos honorários sucumbenciais que, quando não fixados no patamar

entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, deverão ser fixados consoante

apreciação equitativa do juiz, a qual deverá levar em conta o grau de zelo do

profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da

causa; o trabalho realizado pelo advogado; o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, é o comentário de Nelson Nery Junior e Rosa

Maria de Andrade ao art. 20 do CPC, in Código de Processo Civil Comentado e

Legislação Extravagante, 10º Ed., Editora RT, 2008, ipsis verbis:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na
ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu
constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação,
a complexidade da causa, o tempo despendido pelo
causídico desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente
levadas em conta pelo juiz quando a fixação dos
honorários do advogado... Quando a causa tiver
valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser
fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo
de base o valor da causa... O juiz deverá servir-se
dos critérios das alíneas do CPC §3º para fixar a
verba honorária.”

Mesmo nas causas de menor complexidade, onde haja
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demanda repetitiva, deve-se fixar os honorários advocatícios de forma

razoável, que não fira a dignidade da profissão. Não se pode admitir, sob o

prisma da apreciação equitativa do magistrado, que a remuneração do

advogado seja irrisória. Nesse sentido é o entendimento do STJ: 

“Conforme já externei em diversas oportunidades, a
verba honorária, fixada "consoante apreciação
equitativa do juiz" (art. 20, § 4º/CPC), por decorrer
de ato discricionário do magistrado, deve traduzir-se
num valor que não fira a chamada lógica do
razoável, pois em nome da equidade não se pode
baratear a sucumbência, nem elevá-la a patamares
pinaculares.”  (REsp 478.806 – SP, Min. Cesar Asfor
Rocha).

O labor  exercido pelo advogado não se limita  a peticionar,

englobando diversas outras atividades e, sobretudo, responsabilidades,

conforme referido pela Ministra Nancy Andrighi (REsp 1.403.750-RS): 

“É importante frisar que o trabalho do advogado não
se resume à elaboração das peças processuais,
incumbindo a ele diversas providências, tais como a
realização de reuniões com o cliente, a análise da
documentação que aparelha a petição inicial e a que
instrui a defesa, o acompanhamento do andamento
do processo e a manutenção de entendimentos com
os patronos da parte adversa. Há de se levar em
consideração, igualmente, a responsabilidade
assumida pelos advogados ao aceitar o patrocínio
de uma ação. Ainda que seu dever seja de meio e
não de fim, os procuradores respondem pelos danos
que eventualmente causem aos clientes.”

A verba honorária deve, pois, ser fixada sob a ótica da

necessidade de invocação da tutela jurisdicional para que a parte obtenha o

reconhecimento e a reposição de seu direito lesado ou, quando ré, não ser

condenada por obrigação cuja responsabilidade não lhe é afeta. E que, para

tal, é indispensável a atuação do advogado que se agrega aos demais

operadores do processo para que o Estado pacifique a relação jurídica

conflituosa. 

Portanto,  o  recurso  da  parte  Autora  merece  provimento,
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devendo a verba honorária ser majorada para 20% (vinte por cento) do valor da

condenação. 

Frente ao exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o Apelo, para,

reformando o  decisum, reduzir o valor da indenização por danos morais para

R$  5.000,00  (cinco  mil  reais).  No  mais,  PROVEJO  PARCIALMENTE  o

Recurso Adesivo,  majorando os honorários sucumbenciais para 20% (vinte

por cento) do valor da condenação, mantendo a Sentença nos demais termos.

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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