
  
Poder  Judiciário 

Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016741-55.2011.815.2001
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Advogado : Fábio Rivelli

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  COMPANHIA
AÉREA.  VOO  CANCELADO  POR  CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS  ADVERSAS.  COMPROVAÇÃO  DO
TEMPO  PELA  INFRAERO.  PASSAGEIROS
ACOMODADOS EM HOTEL. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA MÁ  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DA EMPRESA.
NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  PARA
CONFIGURAR  O  DIREITO  DE  INDENIZAR.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

- O dever de indenizar pressupõe a confluência  de três
requisitos:  a  prática  de  uma  conduta  antijurídica,  a
existência de um dano e o nexo de causalidade entre os
dois primeiros elementos.
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-  Para  a  reparação  do  dano  material  mostra-se
imprescindível  demonstrar-se  o  nexo  de  causalidade
entre  a  conduta  indevida  e  o  efetivo  prejuízo
patrimonial que foi efetivamente suportado.

- Aquele que alega possuir um direito deve demonstrar
a existência dos fatos em que tal direito se alicerça e, à
parte  contrária,  cabe  provar  fato  impeditivo,
modificativo e extintivo deste.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Raimundo
Alves Fernandes contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da
Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais por ele ajuizada em face da TAM Linhas Aéreas S/A, alegando
cancelamento no voo e atraso superior a 12 horas na sua viagem entre São
Paulo e Ribeirão Preto.

O julgador primevo (fls. 101/105) julgou improcedentes
os  pleitos  iniciais  fundamentando  a  sua  decisão  nos  esclarecimentos
prestados  pela  Superintendência  Regional  de  São  Paulo  da  Empresa
Brasileira  de  Insfraestrutura  Aeroportuária  (INFRAERO),  a  qual  afirmou
que o cancelamento do voo nº 4720, no dia 13 de janeiro de 2011, ocorreu em
razão de condições meteorológicas adversas e que, à época, inexistia outro
voo para a cidade de Ribeirão após as 22h.
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Em  suas  razões  recursais  (fls.  107/113)  o  apelante
sustenta  que  a  ocorrência  do  dano  moral  ocorreu  em  virtude  da  má
prestação do serviço da empresa aérea. 

Aduz que o fato do voo ter sido cancelado em virtude
de problemas climáticos não afasta, por si só, a responsabilidade da parte
recorrida em tratar o seu cliente com respeito e zelo. Afirma, ainda, que a
responsabilidade da TAM é de natureza objetiva e o caso fortuito não pode
ser causa de excludente de responsabilização.

Assevera  que,  além dos  transtornos  de  ordem moral,
necessitou  arcar  com  as  despesas  de  táxi,  para  se  locomover  entre  o
aeroporto e o Terminal Rodoviário do Tietê, e de ônibus, meio de transporte
que utilizou para chegar ao seu destino.

Requer o provimento do apelo para reformar todos os
termos da sentença vergastada e julgar procedentes os pedidos de danos
morais e materiais.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  123/127  pela
manutenção do decisum.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  (fl.s
152/152v).

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  a  sentença  fora
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e por ele será
analisado, levando em conta,  inclusive,  as interpretações jurisprudenciais
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dadas,  até  então,  conforme orientação emanada do Superior  Tribunal  de
Justiça no Enunciado Administrativo nº 2, proclamado em sessão plenária
realizada em 02 de março de 2016.

Feito este registro, passo à análise do apelo.

Narra  a  inicial  que  as  partes  litigantes  celebraram
negócio jurídico de transporte aéreo de pessoas, cuja voo de ida sairia da
cidade de Ribeirão Preto, às 6:30h, com destino a João Pessoa e uma conexão
em São Paulo, no dia 31/12/2010, com previsão de chegada às 13:25h. 

Em seguida, o voo de retorno sairia no dia 13/01/2011, às
14:15h, chegando a Capital Paulista às 18:45h e seguiria para Ribeirão Preto
com chegada às 23:20h. 

Na peça exordial a parte autora aduz que, para atender
interesse da companhia aérea, o voo do dia 13/01 partindo de São Paulo
para Ribeirão, fora reprogramado e, por tal razão experimentou um atraso
de  mais  de  12  horas  para  a  chegada  ao  destino  final.  Ressalta  que,
inicialmente os passageiros foram remanejados do aeroporto de Guarulhos
para Congonhas e, posteriormente, para um hotel, sendo conduzidos, no dia
seguinte, novamente ao aeroporto de Congonhas, de onde o voo também
não fora realizado. 

Explana que o voo foi cancelado em definitivo e, por tal
razão, se dirigiu ao terminal rodoviário do Tietê com a finalidade de chegar
na cidade de Ribeirão.

A empresa promovida apresentou defesa aduzindo que
o  voo  fora  cancelado  por  condições  climáticas  desfavoráveis  ao  tráfego
aéreo  e  que  aos  passageiros  foram  disponibilizados  hospedagem,
transporte, alimentação e acomodação em voos subsequentes. No entanto,
por conta e risco,  o autor/apelante decidiu realizar  o trecho final  de sua
viagem de ônibus.
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Pois bem.

A relação envolvendo as partes litigantes é tipicamente
de  consumo,  regida  pela  legislação  especial,  pois  enquadram-se
perfeitamente  nos  conceitos  de  consumidor  e  fornecedor,  insculpidos,
respectivamente, nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se,  também,  que  a  responsabilidade  da
recorrida, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação do serviço é objetiva, ou seja, está desvencilhada do conceito de
culpa, por força da clara disposição do art. 14,  caput, do Código de Defesa
do Consumidor.

A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada
se o fornecedor comprovar a ausência de defeito no serviço ou que os danos
decorreram de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art.
14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto,  o  artigo  333  do  Código  de  Processo  Civil
distribui o ônus da prova entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o
fato  constitutivo do seu direito  e ao réu a  existência de fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo daquele.

Muito  embora  a  relação  seja  protegida  pelo  CDC,  a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, só ocorrerá quando, a
critério  do  julgador,  for  a  alegação  verossímil  e  o  consumidor
hipossuficiente  segundo  as  regras  ordinárias  de  experiência.  Ademais,  a
incumbência à parte adversa dar-se-á para a produção de provas difíceis,
mas não afastará o dever do autor de comprovar os fatos constitutivos do
seu direito.

Além  disso,  o  dever  de  indenizar  pressupõe  a
confluência  de  três  requisitos:  a  prática  de  uma  conduta  antijurídica, a
existência  de  um dano,  bem como  o  nexo  de  causalidade  entre  os  dois
primeiros elementos (art. 186 e 927, ambos do Código Civil).
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Assim,  para  fazer  jus  à  reparação,  é  necessário  que o
promovente  apresente  a violação  ao  seu  direito,  comprove  o  que  fora
alegado e o nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano.

No presente caso, há provas de que o atraso e posterior
cancelamento do voo no dia 13/01/2011 ocorreu por condições climáticas
desfavoráveis,  e  não  para  atender  a  conveniência  da  empresa  aérea,
conforme informações  prestadas pela  Superintendente da INFRAERO no
aeroporto de São Paulo/Congonhas (fl. 77).

Nos  dados  da  reserva  (fl.  08),  anexada  pelo  próprio
autor, consta que o itinerário entre as cidades de São Paulo e Ribeirão Preto
teria  início  em  Congonhas  e  não  em  Guarulhos,  como  afirmado  pelo
apelante  na  exordial  e  nas  razões  do  recurso,  ou  seja,  a  locomoção dos
passageiros não fora algo imprevisível, mas previamente acertada.

Por fim, o recorrente aduz que fora transferido para um
hotel  após  o  transtorno  do  cancelamento  e  no  dia  seguinte  levado  ao
aeroporto de Congonhas.

No meu  entender,  o  ponto  controvertido  da  presente
ação cinge-se tão somente quanto à prestação dos serviços da companhia
aérea no dia 14 de janeiro de 2011, haja vista que no dia 13 de janeiro as
medidas tomadas pela companhia aérea foram acertadas.

Ocorre  que  o  Sr.  Raimundo  Alves  não  colacionou
qualquer documento capaz de demonstrar a prática da conduta antijurídica
e o nexo de causalidade entre esta e o dano, como o possível descaso da
TAM na reacomodação dos passageiros  em voos subsequentes  ou opção
pelo reembolso  integral  do  valor  da  passagem  e  o  tempo  de  espera  no
aeroporto no dia 14 de janeiro até a decisão de optar pelo ônibus para seguir
viagem. 

Insta frisar que não há nos autos fotografias, recibo do
táxi que alega ter utilizado, cópias das passagens de ônibus ou outro meio
probatório que embase as alegações feitas pelo autor. 

Posto isso, como dito acima, é cabível a inversão do ônus
da prova, no entanto, o promovente deve mostrar, prova mínima do fato

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016741-55.2011.815.2001 6



constitutivo  do  seu  direito  e,  para  ser  indenizado,  comprovar  os  três
requisitos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.

MEROS  ABORRECIMENTOS.  São  elementos  indispensáveis

para  configurar  a  responsabilidade  e  o  consequente  dever  de

indenizar:  o  ilícito/culpa,  o  dano  e  o  nexo  de  causalidade.

Incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de

seu direito, sob pena de improcedência do pleito inicial. Mero

aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral,

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos

fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias. (TJMG;

APCV 1.0105.11.027593-7/001; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg.

15/03/2017; DJEMG 21/03/2017) (grifei)

Forte em tais  razões,  entendo que,  in casu, existiu um
dissabor decorrente do cancelamento do voo no dia previsto, entretanto, o
acervo probatório trazidos ao processo é incapaz de configurar a existência
de danos morais e materiais.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO para manter todos os termos do decisum vergastado.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 17 de
abril  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram  do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes (Relatora), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Exmo.
Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Presente à Sessão,  o Exmo. Dr.
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Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, em 19 de abril de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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