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SENTENÇA 

Vistos etc.

 

Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de
apresentar o relatório.

 

Fundamento. Decido.

 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade
de dilação probatória.

 Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.

 

                                   Alegam os autores terem adquiridos passagens aéreas para o
percurso do trecho entre Sinop a Guarulhos diretamente no site da Azul Linhas
Aéreas para, na sequência, embarcarem em outro voo com destino à Europa, este
intermediado pela Requerida Viajanet.

 

                                    Afirmam que o voo partindo de Sinop fora cancelado sem aviso
prévio ou maiores justificativas, razão pela qual foram realocados em voo do dia
seguinte, o que lhes teria gerado prejuízos de ordem moral e material posto que teria
alterado de forma significativa a programação da viagem.

 

 

Em razão do exposto, ingressaram com a presente demanda postulando indenização
por danos materiais no importe de R$5.961,78 bem como compensação de cunho
moral no valor de R$15.000,00
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Restando infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida
apresentou contestação.

Integrada a lide, a Requerida TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, em
sede de contestação, pugna pela de ilegitimidade passiva tendo em vista que os
Autores tiveram problema com as passagens adquiridas diretamente no “site” da Cia.
Azul

.

Em sua defesa, a Requerida Azul alega que o cancelamento se
deu em razão de alteração da malha aérea, sendo caso fortuito externo, portanto,
força maior excludente de ilicitude.

É a síntese do necessário. Passo a análise.

Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da
Reclamada Viajanet para responder aos termos da presente demanda, aduzindo,
para tanto, que não interviu na venda das passagens de Sinop à São Paulo, tenho
que tal alegação prospera.

Vejamos, aduz os Requerentes que adquiriram as passagens
aéreas de Sinop à São Paulo diretamente pelo site da Requerida Azul e somente as
passagens de São Paulo à Europa foram adquiridas por intermédio da Ré Viajanet.

Portanto, levando em consideração que a falha na prestação de
serviços (cancelamento no voo) se deu no trecho de Sinop à São Paulo e,
considerando que a Requerida não interviu na referida relação de consumo tenho
que prospera a arguição de Ilegitimidade Passiva da Requerida TVLX VIAGENS E
TURISMO S/A.

Sendo assim, passo a analisar o mérito apenas em face da
Requerida Azul Linhas Aereas.

Considerando a inexistência de demais preliminares hasteadas,
passo ao julgamento do mérito da demanda.
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Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a
hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o
insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a
inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de
proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na
qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque
a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que os reclamantes adquiriram
previamente passagem aérea da companhia reclamada.

No caso vertente, verifico que ocorreu o cancelamento do voo
dos autores, sendo necessário a prorrogação de passagem aérea para o exterior.

A reclamada em sua contestação, alega que o cancelamento
ocorreu em razão da alteração de malha aérea, sendo o problema imprevisível e
inesperado, suscitando excludente de responsabilidade e conseqüente
improcedência do pedido de indenização por dano material e moral.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora
de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 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.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a
essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus
que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se
verossímeis.

É i l
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É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os
serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do
contrato.

Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se preocupou
em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia.

Assim, ressalvando o entendimento deste juízo de que a
alteração de malha aérea deve ser considerada como excludente de ilicitude, por
tratar-se de força maior e, portanto, medida necessária para garantir a segurança
esperada no transporte aéreo, é bem de ver que o ônus da prova é da companhia
aérea. In casu, repito, não restou demonstrado nos autos.   

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais e
materiais à parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo, causou
transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a
deficiente prestação de serviço.

No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é
garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código
de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no
presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na
lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais
como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro,
intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os
transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na
prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a
comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Neste sentido, verbis:

 

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE
CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no
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fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e
decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO
EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO
AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO
CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini
Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei)

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-
estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio,
estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de
indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima
uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação
em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a
vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo
atentado.

Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e
ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo
justa e razoável a condenação equivalente à R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos
reclamantes, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento
experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para
desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes
autos, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos aludidos danos materiais verifico que as provas
constante nos autos são hábeis para comprovar os efetivos gastos em decorrência
do cancelamento do voo dos Autores, de modo que entendo como devido a
indenização por danos materiais no importe de R$ 5.961,78.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar a reclamada AZUL
LINHAS AÉREAS a pagar aos reclamantes o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a
título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença, e, ainda, o
pagamento R$ 5.961,78 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e oito
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centavos)  a título de danos materiais com a incidência de correção monetária, pelo
INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da
citação da requerida.

 

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos requisitos de
admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a
parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os
autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro
respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC.

 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, baixe-se e arquive-se, não havendo
requerimento para cumprimento da sentença.

 

 P. I. C
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