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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  ATRASO  EM  VOO.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  POR
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DO  DIREITO
AUTORAL.  DEMANDA  DE  NATUREZA
CONSUMERISTA. AUSÊNCIA  DE
OPORTUNIZAÇÃO  DE  PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA NORMA
CONSUMERISTA  QUE  DETERMINA  A
FACILITAÇÃO  DA  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  CONDUTA  INSTRUTÓRIA
QUE  DIFICULTOU  A  PRODUÇÃO
PROBATÓRIA  DE  ALEGAÇÕES
VEROSSÍMEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

-  A  demanda  indenizatória  por  danos  morais
decorrentes  de  atraso  no  voo  de  companhia  aérea
consubstancia uma relação de consumo.

- Nos termos do art. 6º da Lei nº8.078/1990 é direito
básico  do  consumidor  “a facilitação  da  defesa  de
seus direitos,  inclusive com a inversão do ônus da
prova,  a  seu  favor,  no  processo  civil,  quando,  a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”.

-  Revela-se  manifesto  o  vício  de  cerceamento  do
direito de defesa,  quando verificado que a condução
processual  do  juízo  a  quo, em  uma  demanda
consumerista na  qual  as  alegações  autorais  se
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afiguram verossímeis, suprimiu a instrução probatória
sem que houvesse intimado as partes para o fim de
especificarem as provas, culminando com sentença de
improcedência  por  ausência  de  comprovação  do
direito autoral.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Rebeca  Pessoa
Beltrão  contra  sentença  (fls.  92/93)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da
Comarca de Cabedelo que,  nos autos da “Ação de Indenização por  Danos
Morais” ajuizada em face da Tam Linhas Aéreas S/A, julgou improcedentes
os pedidos autorais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/09),  a  autora  relata  que  havia
adquirido, juntamente com seu marido Bruno Leite Beltrão, passagens de ida e
volta para a viagem de lua de mel, no dia 13/10/2013,  cujo percurso estava
programado  para  sair  do  aeroporto  em  João  Pessoa/PB,  às  16h10min.,
chegando em 14/10/2013, por volta  das 01h20min.,  na cidade argentina de
Buenos Aires.

Assevera que, após chegar no aeroporto desta Capital, recebeu a
informação  de  que  o  voo  havia  sido  cancelado,  e  remanejado  para  o  dia
seguinte, às 01h45min,  vindo a chegar no aeroporto da Argentina apenas às
14h00min.  do  dia  14/10/2013.  Ressalta  ainda  que  houve  atraso  na  volta,
programada para o dia 21/10/2013, havendo a necessidade de ser reacomodada
em voo de outra empresa aérea (Gol), chegando no dia 22/10/2013, por volta
das  10h00min.  Destaca,  por  fim,  ter  sofrido  prejuízos  de  ordem  material,
consistente em avarias em suas bagagens.

Aduz  que,  em  decorrência  dos  referidos  atrasos  sem  avisos
prévios,  bem  como  do  descaso  da  fornecedora  demandada,  sofreu  danos
morais,  especialmente  pela  recusa  de  oferta  de  transporte  e  hotel  em  seu
primeiro de lua de mel, além da perda de um dia em sua primeira viagem
internacional, culminando com a chegada tardia e consequente perda de um
turno de trabalho. Ao final, pleiteia a condenação da promovida ao pagamento
de indenização por danos morais.

Juntou documentos (fls. 10/25).

Contestação  apresentada  (fls.  29/53),  arguindo,
preliminarmente, a ausência de legitimidade ativa, diante da não comprovação
da relação contratual entre as partes, sob a alegação de que a documentação
apresentada se refere unicamente a um terceiro estranho à lide, Bruno Beltrão.
No mérito, defende a  ocorrência  de caso fortuito e força maior quanto aos
atrasos verificados, afirmando que o de partida decorreu da necessidade de
manutenção do avião, visando à própria segurança dos passageiros,  ao passo
que o da volta ocorreu em virtude da necessidade de remanejamento da malha
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aérea,  ressaltando  não  ter  responsabilidade  pelo  voo  patrocinado  pela
companhia “Gol”.

Quanto  às  avarias  nas  bagagens,  sustenta  que  não  houve  a
correspondente  comprovação  de  que  foram  despachadas  em  perfeitas
condições  de  estado  e  uso,  sequer  havendo  qualquer  reclamação  no
competente  setor  de  desembarque.  Assevera  a  aplicabilidade  do  Código
Brasileiro de Aeronáutica, norma especial em detrimento do Código de Defesa
do Consumidor.

Réplica Impugnatória apresentada (fls. 66/68).

Juntou, após, documentos probatórios (fls. 70), os quais foram
desentranhados dos autos (fls. 75).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 92/93), cuja
ementa assim restou redigida:

“REPARAÇÃO CIVIL – ATRASO NO HORÁRIO DO
VÔO – PASSAGEM AÉREA NÃO JUNTADA COM A
INICIAL  –  DOCUMENTAL  ESSENCIAL  –
IMPROCEDÊNCIA.
Não havendo comprovação do contrato de prestação
de serviço, não há como se aquilar a ocorrência ou
não de dano, porque embora existente o fato, não se
comprovou liame entre as partes”.

Inconformada, a demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
95/104), alegando, preliminarmente, as nulidades de ausência de audiência, de
violação à produção de provas, bem como o desrespeito à incontrovérsia dos
fatos, reconhecidos pela parte promovida. No mérito, defende a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, observando-se
o reconhecimento dos fatos narrados na inicial pela empresa aérea, bem como
a devida demonstração dos fundamentos do direito alegado na exordial.

Sustenta que o documento que acostou durante a instrução foi
injustamente desentranhado pela magistrada sentenciante, destacando que, por
descuido,  não  foi  anexado  juntamente  à  petição  inicial,  muito  embora
houvesse, inclusive, separado uma identificação da referida prova, consistente
no e-mail enviado pela operadora de turismo com a respectiva proposta da
sociedade promovida.

Ressalta,  por  fim,  a  plena  existência  de  danos  morais
decorrentes  dos  atrasos  reconhecidos  pela  empresa  aérea,  pugnando  pelo
provimento  do  apelo,  acolhendo  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença,
determinando  o  retorno dos  autos  ao  juízo  de  origem para  oportunizar  às
partes a  produção de provas.  Em caráter  subsidiário,  pleiteia  a reforma da
decisão,  condenando  a  recorrida  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
morais.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  107/111),  afirmando  a
improcedência das preliminares de nulidade apresentadas, aduzindo ser o juiz
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o  destinatário  das  provas,  competindo-lhe  analisar  a  conveniência  de  sua
produção. Destaca o acerto da sentença quanto à conclusão pela ausência de
prova da relação jurídica contratual entre as partes.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 126).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

- Da Preliminar de Nulidade

Como relatado, a apelante alega que houve nulidade absoluta na
sentença impugnada sob o argumento de que a magistrada de primeiro grau
inobservou o devido processo legal, não promovendo a necessária audiência
de instrução e julgamento, oportunidade em que deveriam ser inquiridas suas
testemunhas, as quais confirmariam os fatos narrados na inicial. Conclui pela
má  condução  instrutória,  violando  à  produção  probatória,  especialmente
quanto  ao  cerne  do  fundamento  de  improcedência  exposto  na  decisão,
consistente  na  inexistência  de  demonstração  da  relação  jurídica  contratual
entre as partes.

Pois bem, cumpre registrar, de antemão, que – a despeito de ser
entendimento corrente o de que a ausência de audiência de conciliação não é
causa de nulidade de sentença, uma vez que sujeita à preclusão quando não
alegada oportunamente  –  verifica-se  de  forma  clara  e  manifesta  que  a  má
condução processual da juíza sentenciante culminou com uma nítida nulidade
instrutória por cerceamento de defesa.

Isso  porque,  além  de  não  ter  oportunizado  a  produção
probatória às  partes  – especialmente  à  promovente,  haja  vista  a  aparente
visualização de uma ilegitimidade ativa, declarada em julgamento meritório de
improcedência ante a ausência de comprovação da relação jurídica contratual
entre  os  litigantes  –,  ainda  determinou  o  desentranhamento  de  documento
apresentado  pela  autora,  após  a  contestação  do  réu  e  oferta  de  réplica
impugnatória, momento este em que dever-se-ia ter observado a intimação das
partes para fins de prova dos fatos relativos aos direitos alegados.

Ora, é por demais sabido que não pode o magistrado condutor
da demanda judicial se omitir quanto à oportunização de produção de prova
pela parte autora, suprimindo, inclusive, audiência de instrução e julgamento,
e, posteriormente, em verdadeira antecipação de julgamento, proferir decisão
de improcedência por falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito
autoral.

Nesse sentido, confiram-se os julgados:
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“SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E  JULGAMENTO  DIANTE  DA  REVELIA  NA
SOLENIDADE DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PRODUÇÃO DE
PROVA.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE
DIANTE DA FALTA DE COMPROVAÇÃO  DOS
FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO.
NECESSIDADE  DE  REABERTURA  DA
INSTRUÇÃO. Recurso provido para desconstituir a
sentença  e  determinar  a  reabertura  da  instrução.
(Recurso  Cível  Nº  71003112760,  Segunda  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Luís
Francisco Franco, Julgado em 23/11/2011)”.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71003112760 RS , Relator:
Luís  Francisco  Franco,  Data  de  Julgamento:
23/11/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de
Publicação:  Diário  da  Justiça  do dia  25/11/2011).
(grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  GUARDA,
CUMULADA COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E
REGULAMENTAÇÃO  DE  VISITAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE
MANIFESTAREM  ACERCA  DA  PRODUÇÃO  DE
PROVAS.  DEFENSORIA  PÚBLICA
PATROCINANDO  OS  INTERESSES  DA AUTORA.
PRERROGATIVA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 
1. Caso em que as partes não foram intimadas para
se manifestar acerca do interesse na produção de
provas,  tendo  a  instrução  sido  encerrada,
sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos,
em prejuízo  defensivo  da  autora,  dada a violação
dos princípios do contraditório, do devido processo
legal e da ampla defesa.
2. A Defensoria Pública, que, no caso, patrocina os
interesses da autora, goza da prerrogativa legal da
intimação pessoal de todos os atos processuais, nos
termos do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94.
3.  Desconstituição da sentença para reabertura da
fase  instrutória.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.
SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.  EXAME  DO
APELO  PREJUDICADO.  (Apelação  Cível  Nº
70053749719,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl,
Julgado em 16/05/2013). (grifo nosso).

(TJ-RS  -  AC:  70053749719  RS  ,  Relator:  Ricardo
Moreira  Lins  Pastl,  Data  de  Julgamento:
16/05/2013,  Oitava  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 21/05/2013)
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Na situação dos autos, há de se ressaltar que se trata de nítida
demanda consumerista, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do
Consumidor,  consoante  entendimento  dominante  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, in verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  TRANSPORTE  AÉREO  DE
PESSOAS.  FALHA  DO  SERVIÇO.  ATRASO  EM
VOO.  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1.  O Superior  Tribunal  de  Justiça  entende que a
responsabilidade  civil  das  companhias  aéreas  em
decorrência  da  má  prestação  de  serviços,  após  a
entrada  em  vigor  da  Lei  8.078/90,  não  é  mais
regulada  pela  Convenção  de  Varsóvia  e  suas
posteriores  modificações  (Convenção  de  Haia  e
Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro
de  Aeronáutica,  subordinando-se,  portanto,  ao
Código Consumerista.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -  AgRg no Ag: 1348617 PE 2010/0165878-1,
Relator:  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  Data  de
Julgamento:  19/04/2012,  T4  -  QUARTA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 21/05/2012). (grifo nosso).

Uma vez constatada a relação de consumo, o ônus da prova, em
se  verificando  a  verossimilhança  das  alegações  ou  a  hipossuficiência  do
demandante, passa  a  ser  da  empresa promovida,  por  tratar-se  de  prova
negativa e em razão da aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor que reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova,  a  seu
favor,  no processo civil, quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências;”

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
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mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil,  o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova  em  seu  favor,  conforme  será
analisado em seguida.  Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da
sua  relação  de  causalidade  com  determinado
produto ou serviço é do consumidor.  Em relação a
estes dois pressupostos da responsabilidade civil do
fornecedor  (dano  e  nexo  causal),  não  houve
alteração  da  norma  de  distribuição  do  encargo
probatório do art. 333 do CPC.”  (Responsabilidade
civil no código de defesa do consumidor e a defesa do
fornecedor. São Paulo: Saraiva,  2002. p.328).  (grifo
nosso).

Assim sendo,  deveria  o  juízo  a quo  ter  prezado pela  norma
cogente da legislação de defesa do consumidor que estabelece a facilitação da
defesa de seus direitos, especialmente se constatando que as alegações autorais
são extremamente verossímeis, uma vez que a demandante demonstrou que
casou em 12/10/2013 (fls.  16),  bem como juntou aos  autos  os  bilhetes  de
passagem em nome do recém-esposo (fls. 21), sendo, no mínimo, um razoável
indício de veracidade do relato fático apresentado na petição inicial.

Na hipótese dos autos,  como acima destacado, além de não se
ter facilitado a prova do consumidor,  ainda se vislumbrou uma substancial
atitude de dificultação da produção probatória, haja vista que, embora tenha
apresentado documentos  em seu devido momento processual,  a  magistrada
sentenciante  ainda  determinou  o  desentranhamento  dos  autos  sob  o
fundamento de não se tratar de “documento novo”.

Há de se ressaltar, por fim, que não se pode perder de vista que
a exegese  do  Código de Processo Civil  deve  ser  feita  com temperamento,
deixando-se  de  lado  o  excessivo  formalismo,  para,  assim,  buscar-se  a
efetividade  do  processo,  ainda  mais  quando  se  trate  de  uma  relação  de
consumo. O Direito, enquanto sistema, deve ter no processo um instrumento
de realização da justiça, tendente à pacificação dos conflitos sociais. Nessa
linha  de  raciocínio,  o  direito  processual  deve  ser  aplicado,  antes  de  tudo,
buscando a realização da justiça e pacificação social, o que não se vislumbrou
no caso concreto.

Logo, em se verificando que a condução processual do juízo a
quo não observou a necessária oportunização da produção probatória, em uma
demanda consumerista na qual as alegações autorais se afiguram verossímeis,
suprimindo a instrução processual sem que houvesse intimado as partes para o
fim de especificarem as provas, culminando com sentença de improcedência
por ausência de comprovação do direito autoral, revela-se manifesto o vício de
cerceamento do direito de defesa, havendo de ser cassada a decisão proferida
em tais condições.
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 Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao
juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, mediante a garantia de
oportunização das partes à comprovação de suas alegações, intimando-as para
o fim de especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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