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Apelação Cível nº 0033573-66.2011.815.2001 – 2ª Vara Cível – Capital.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.

Apelante: VRG Linhas Aéreas S/A (Incorporadora da Gol Linhas Aéreas S/A) e Gol
Linhas Aéreas Inteligentes.
Advogado: Thiago Cartaxo Patriota.

Apelados: Gutemberg Nascimento de Lima e Isabelle Minelle R. A. dos Santos.
Advogado: Belkiss de Fátima Frota Alves.

Promovido: Agência de Turismo Classe A Representações Ltda.
Advogado: Alexandre Gomes Bronzeado.

DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  APELAÇÃO  CÍVEL. RELAÇÃO  DE
CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO
INDENIZÁVEL. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VERIFICADA.  NEXO CAUSAL PRESENTE.  PROVAS
SUFICIENTES.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  E  OBJETIVA
(ARTS.  14  E  18,  CDC).  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES (§3º,  ART. 14,
CDC).  QUANTUM INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL.  JUROS  APLICÁVEIS.
RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.  TERMO
INICIAL.  CITAÇÃO.  POSIÇÃO  DO  STJ  E  TJPB.
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e a
falha na prestação do serviço enseja responsabilidade
solidária e objetiva, nos termos do art. 14 e 18 do CDC.
Assim,  a  conduta  de  impedir  o  embarque  de
passageiros  em voo,  especialmente  quando o pacote
turístico foi adquirido com antecedência, configura dano
moral  cuja  extensão  independe  de  comprovação,  na
esteira do precedente do STJ (REsp 1280372/SP).

2.  Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJPB, o
valor  da  indenização  por  danos  morais  deve  ser
estabelecido segundo os critérios da proporcionalidade
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e da razoabilidade (STJ:  AgRg no AREsp 521.400/PR;
TJPB: AC-RA 0000859-61.2011.815.0511).

3. “Os juros de mora são devidos desde a citação do
devedor  na  fase  de  conhecimento  quando  esta  se
fundar em responsabilidade contratual”. (STJ, AgRg no
AREsp  312.941/MS,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
20/11/2014, DJe 28/11/2014).

VISTOS, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por VRG LINHAS AÉREAS
S/A (Incorporadora  da Gol  Linhas  Aéreas  S/A)  e GOL LINHAS  AÉREAS
INTELIGENTES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível
da Capital, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS nº 200.2011.033.573-0, ajuizada por GUTEMBERG NASCIMENTO DE
LIMA e ISABELLE MINELLE R. A. DOS SANTOS em face do Apelante e da
AGÊNCIA DE TURISMO CLASSE A REPRESENTAÇÕES LTDA.

Os Promoventes/Apelados ajuizaram a presente ação objetivando
serem indenizados pelos danos materiais e morais sofridos em razão da falha na
prestação de serviços de transporte aéreo e turístico. Informam terem adquirido,
junto à AGÊNCIA DE TURISMO CLASSE A REPRESENTAÇÕES LTDA, pacote
turístico  com  passagens  aéreas  inclusas  a  serem  fornecidas  pela  Apelante.
Ocorre que, no dia marcado, a viagem não foi realizada por inexistência de seus
nomes da lista de passageiros.

O  juízo  sentenciante  (fls.  188/191)  julgou  parcialmente
procedente a demanda por entender  que restaram comprovados o dano e o
nexo de causalidade, arbitrando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a cada promovente, a ser rateada pelos Promovidos.

No  prazo  recursal,  somente  VRG  LINHAS  AÉREAS  S/A
(Incorporadora  da  Gol  Linhas  Aéreas  S/A)  e  GOL  LINHAS  AÉREAS
INTELIGENTES apelou (fls. 192/205), alegando não serem os responsáveis pelo
ato ilícito gerador do suposto dano moral, eis que cometido por culpa exclusiva
de terceiro, ou seja, a agência de viagens co-demandada. Aduz, outrossim, que
o fato não possui ilicitude a ensejar reparação por danos na órbita moral e que o
quantum indenizatório  se mostra  exorbitante.  Requer  a  reforma da sentença
para que a demanda seja julgada improcedente ou, alternativamente, a redução
do valor da indenização e ajuste quanto aos juros.

Apesar  de  intimados,  os  Apelados  não  apresentaram  as
contrarrazões (Certidão às fls. 212-v).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 217/220).

É o relatório.
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DECIDO

O Apelante alega que não restaram comprovados os requisitos
para caracterização do dano moral.

Importante esclarecer que a relação jurídica entre as partes é de
consumo e a falha na prestação do serviço enseja responsabilidade solidária e
objetiva,  sem  a  necessidade  de  comprovação  do  elemento  subjetivo  do
fornecedor, nos termos do art. 14, caput, e 18 do CDC:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela  reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art.  18.  Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo
duráveis  ou  não  duráveis  respondem  solidariamente
pelos  vícios de  qualidade  ou  quantidade  que  os  tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou  lhes  diminuam  o  valor,  assim  como  por  aqueles
decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do
recipiente,  da  embalagem,  rotulagem  ou  mensagem
publicitária,  respeitadas  as  variações  decorrentes  de  sua
natureza,  podendo o consumidor  exigir  a  substituição das
partes viciadas. [Em destaque].

Nesse  sentido  a  lição  de  Flávio  Tartuce  e  Daniel  Amorim
Assumpção1:

Como demonstrado exaustivamente no presente estudo, o Código
Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor  consagra  como  regra  a
responsabilidade  objetiva  e  solidária  dos  fornecedores  de
produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores. Tal
opção visa a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol
da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material
do acesso à justiça. Desse modo, não tem o consumidor o ônus
de comprovar a culpa dos réus nas hipóteses de vícios ou defeitos
dos produtos ou serviços.
[...]
O  fato do serviço  ou  defeito  está tratado pelo art.  14 do CDC,
gerando a responsabilidade civil objetiva e solidária entre todos os
envolvidos com a prestação, pela presença de outros danos, além
do próprio serviço como bem de consumo. [Grifos no original].

Semelhante o posicionamento do STJ:

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude
do  desconforto,  da  aflição  e  dos  transtornos  suportados  pelo
passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

1 Manual de direito do consumidor : direito material e processual / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção 
Neves.– 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO, 2014. 
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BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe
10/10/2014).

"Tratando-se  de  consumidor  direto  ou  por  equiparação,  a
responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas
por  terceiros,  das  quais  resultam  danos  aos  consumidores,  é
objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas
no  CDC,  como  por  exemplo,  culpa  exclusiva  da  vítima  ou  de
terceiro" (REsp. 1.1199.782,  jul.  sob o rito do artigo 543-C, rel.
Min.  Luis  Felipe  Salomão,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
24/08/2011,  DJe 12/09/2011).  (REsp 1374726/MA,  Rel.  Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/02/2014, DJe 08/09/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EXPRESSÕES INJURIOSAS
AO  RECORRIDO  EM  PÁGINAS  ADMINISTRADAS  PELA
RECORRENTE.  RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OFENSA AO ART. 535
DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  ENUNCIADO  N.
7/STJ.  AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 166.067/RJ, Rel.
Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

Dessa forma, a Apelante somente se eximiria da responsabilidade
mediante comprovação das excludentes previstas do §3º do art.  14 do CDC,
abaixo transcrito:

Art. 14. […]

§  3°  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será  responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando  os  autos,  verifico  que  os  Apelados  conseguiram
comprovar,  robustamente,  a  ocorrência  de  falha  na  prestação  do  serviço,
suficientemente  capaz  de  causar  o  dano  alegado  sem,  contudo,  terem
concorrido para tanto.

Das  provas  colacionadas,  infere-se  que  o  pacote  turístico  foi
adquirido com a inclusão de passagens aéreas para a ida e a volta (fls. 18 e 24),
e que a própria Apelante confirma a negativa de embarque por razões alheias à
vontade dos Recorridos.

Assim,  comprovada  a  existência  do  defeito,  resta  a  eventual
comprovação de culpa exclusiva de terceiro. 

Nesta  senda,  a  Apelante  aduziu  que  os  termos  do  contrato
firmado  com a  agência  de  turismo,  para  emissão  de  passagens  com preço
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promocional, não foram cumpridos por esta, o que culminou com a não emissão
dos bilhetes e não inclusão dos Apelados na lista de passageiros. 

Não  tendo  logrado  êxito  na  comprovação  de  suas  alegações,
concluo pela manutenção da condenação, devendo-se aferir apenas a justiça
do quantum indenizatório arbitrado.

Na medida em que os consumidores, planejando as férias anuais,
adquirem  pacote  turístico  e  são  impedidos  de  embarcar  na  data  acordada,
cristalino  o  dano  moral  sofrido,  não  se  situando  mais  na  esfera  do  mero
aborrecimento.

Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, o valor da
indenização por danos morais  deve ser estabelecido segundo os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade:

A insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por
dano  moral  esbarra  na  vedação  prevista  na  referida  súmula.
Apenas  em  hipóteses  excepcionais,  quando  manifestamente
irrisória ou exorbitante a quantia fixada, é possível a revisão do
quantum por  esta  Corte,  situação  não  verificada  no  caso  dos
autos. (STJ, AgRg no REsp 1272760/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014,
DJe 02/12/2014).

Em virtude de cancelamento de vôo em contrato de transporte
aéreo,  fica  configurado  o  dano  moral  merecedor  de  reparação
econômica. Mostra-se razoável a fixação em R$ 6.600,00 (seis mil
e seiscentos reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito
configurado,  consideradas  as  circunstâncias  do  caso  e  as
condições  econômicas  das  partes.  (STJ,  AgRg  no  AREsp
584.804/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

O dano moral puro se projeta com maior nitidez e intensidade no
âmago  das  pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa
demonstração probatória. Desse modo, provada a ilicitude do fato,
necessária a reparação. Não merece guarida a alegação de culpa
concorrente do cliente no cumprimento de suas obrigações, desde
que o protesto do título haja se verificado em prazo razoável, após
a quitação do débito. -  a indenização por dano moral deve ser
fixada com prudência, segundo o princípio da razoabilidade e
de acordo com os critérios apontados pela doutrina, como “in
casu”,  a  fim  de  que  não  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento  sem  causa.  A  reparação  por  dano  moral
propicia ao lesado uma mera compensação, como forma de
amenizar o pesar íntimo que o machuca e mitigar a dor que o
maltrata. (TJPB;  AC-RA  0000859-61.2011.815.0511;  Segunda
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos; DJPB 03/06/2014; Pág. 20). [Em destaque].

O dano moral puro se projeta com maior nitidez e intensidade no
âmago  das  pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa
demonstração probatória. Desse modo, provada a ilicitude do fato,
necessária  a  reparação.  Incumbe  ao  julgador  arbitrar  verba
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indenizatória,  observando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,
bem como as condições financeiras do agente e a situação da
vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins por si
propostos. - “a fixação do quantum da indenização por dano
moral deve ser apta para servir  como elemento de coerção
destinado  a  frear  o  ânimo  do  agressor;  impedindo,  desta
forma,  a  recidiva.  ”  (rt  757/  284).  (...).  (TJPB;  AC  0041553-
35.2009.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB  24/04/2014; Pág.
15). [Em destaque].

Dessa forma,  a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais),  para  cada  Apelado,  a  ser  rateada  igualitariamente  entre  os  co-
demandados é razoável e proporcional, não sendo cabível a minoração.

No que se refere ao termo inicial dos juros, como se está diante
de responsabilidade civil proveniente de descumprimento contratual, aplicável o
entendimento do STJ no sentido de que serão incidentes a partir da citação,
como corretamente estabeleceu a sentença:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. BRASIL TELECOM. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
1.  Os juros de mora são devidos desde a citação do devedor
na  fase  de  conhecimento  quando  esta  se  fundar  em
responsabilidade contratual.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 312.941/MS,  Rel.  Ministro  RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe
28/11/2014)

Quanto  ao  pedido  de  reforma do  termo inicial  da  correção
monetária a  partir  do  julgamento  da  demanda,  entendo  que  não  deve  ser
conhecido ante  a  ausência  de  interesse  recursal,  visto  que  a  sentença
caminhou justamente nesse sentido, determinando a aplicação do INPC a partir
da data da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento do  caput do art. 557 do CPC,
monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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