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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0090380-72.2012.815.2001

Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Caio Freire de Oliveira - Adv.: Felipe de Figueirêdo Silva (OAB-
PB 13.990). 

1º)  Apelado:  World  Tour  Viagens  Turismo  Ltda.  -  Advs.:  Alexandre
Gomes Bronzeado (OAB-PB 10.071) e André Gomes Bronzeado (OAB-PB
14.439).  

2º) Apelado: Whitejets Transportes Aéreos S/A – Adv.: Marcelo Faria de
Mattos (OAB/RJ 68.510). 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  DIREITO  CIVIL  E
PROCESSO  CIVIL  –  RESPONSABILIDADE
CIVIL  -  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  –  INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL – ATOS ILÍCITOS - ATRASO DE
VOO  INTERNACIONAL  –  OVERBOOKING  EM
HOTEL - RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - 
1- No caso de Responsabilidade Civil, mister
se  faz  analisar  os  requisitos  previstos  no
art.186  e  927  do  CC/2002.  Nexo  de
Causalidade não demonstrado. 
2 - A inversão do Ônus da Prova prevista no
art.  6º,  VIII,  do  CDC,  não  é  automática,
dependendo do preenchimento dos requisitos
da verossimilhança das alegações. 
3- Ausência do Nexo de causalidade entre a
conduta dos promovidos e os supostos danos.
Descumprimento do art. 373,I, do CPC/2015
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pelo autor.
4- Manutenção da sentença e Desprovimento
do Apelo. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Caio Freire
de Oliveira (fls.148/181), hostilizando a sentença do Juízo 1ª Vara Cível
da Comarca da Capital (fls.140/145), nos autos da Ação de Indenização
por  Danos  Morais  e  Materiais,  proposta  pelo  Apelante  contra 1º)
Apelado:  World  Tour  Viagens  Turismo  Ltda e  2º)  Apelado:
Whitejets Transportes Aéreos S/A. 

O  juízo  de  primeiro  grau  julgou  improcedentes  os
pedidos, fundamentando, em suma, pela ausência de provas da conduta
ilícita  perpetrada  pela  agência  de  viagens  e  a  operadora  de  voos,
afastando a responsabilidade civil (fls. 140/145).

Inconformado,  o Apelante sustenta,  em suma, que a
decisão foi genérica, que não analisou as alegações e pedidos formulados
pelo  recorrente,  no  que  pertine  a  inversão  do  ônus  da  prova  para  o
primeiro recorrido apresentar o comprovante de  check-in do recorrente,
no hotel Resort Oasis Cancun; problemas de cancelamento, modificação e
atraso  no  voo  de  volta  de  Cancun  para  Natal;  overbooking do  hotel
contratado  Resort  Oasis  Cancun;  pernoite  em  hotel  diferente  e  de
categoria  inferior  (Oasis  Smart);  atraso  de  mais  de  15  horas  para
disponibilizar o quarto do recorrente no hotel contratado e dano material.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja
reformada  a  sentença  e  condenados  os  apelados  solidariamente  em
indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze
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mil reais); condenar o 1º) Apelado em indenização por danos morais não
inferior  a  R$  10.000,00  (dez  mil  reais);  condenar  o  1º)  Apelado  em
indenização por danos materiais no valor de R$ 29,08 (vinte e nove reais
e oito centavos), tudo acrescido de juros e correção monetária, além de
horários advocatícios. 

O  1º)  Apelado:  World  Tour  Viagens  Turismo  Ltda,
ofertou  contrarrazões,  pugnando  pela  manutenção  da  sentença  (fls.
185/187).

Sem contrarrazões do 2º) Apelado, conforme certidão
fl. 206. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça
ofertou parecer, contudo sem opinar sobre o feito, por entender ausente o
interesse público que legitime sua intervenção (fls.199/200).

É o relatório.

VOTO

A  celeuma  desses  autos  cinge-se  ao  suposto
inadimplemento  contratual  alegado  pelo  Apelante  no  negócio  jurídico
firmado entre ele e as empresas de turismo e transporte aéreo.  

Conta o Autor/Apelante que firmou com o 1º) Apelado,
agência  de  turismo,  um  contrato  de  pacote  de  viagem,  com  destino
Natal/Cancun,  no  México,  de  ida  e  volta,  a  ser  transportado  pelo  2º)
Apelado,  a  companhia  de transporte aérea,  com hospedagem no hotel
Resort  Oasis  Cancun,  com  todos  os  serviços  inclusos,  transporte  do
aeroporto ao hotel, todas as refeições e bebidas disponíveis no hotel e
seus bares, com o quarto de vista para o mar. 

Entretanto,  salienta  que  no  transporte  aéreo  teve
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muitos transtornos, pois tanto na ida como na volta houve um atraso que
somatizado  chega  ao  total  de  31  horas,  além  de  colocarem-no  em
conexão de rota estranha à contratada, com parada no Rio de Janeiro,
causando-lhe mais transtornos. 

Argumenta  ainda,  que  ao  chegar  no  hotel  para  se
hospedar, teve outra surpresa desagradável, pois o hotel estava lotado,
tendo que remanejá-lo para outro hotel de qualidade inferior, fazendo-o,
inclusive,  ter  despesas  extras  com alimentação  no  valor  de  R$  29,08
(vinte e nove reais e oito centavos), descumprindo mais uma vez o pacote
avençado. 

Compulsando os autos, verifica-se que, no que pesem
os argumentos do Apelante quanto aos transtornos sofridos, as provas dos
autos não conduzem à certeza dos fatos narrados. 

Veja-se  que  o  Autor/Apelante  não  faz  juntada  do
contrato  para  a  análise  das  cláusulas  contratuais,  nem  muito  menos
requer a apresentação de contrato pela parte demandada. 

 Ora, se o pedido central se baseia em supostos ilícitos
pelo  inadimplemento  contratual  das  empresas  Apeladas  que  teria  lhe
causado danos, resta claro a necessidade de se analisar o contrato.  

Embora  a  relação  seja  consumerista,  a  inversão  do
ônus da prova não é automática, poderia o Autor produzir a prova, o que
não fez, apenas citando que juntou o contrato, conforme se observa à (fl.
08). 

Nesse entendimento, seguem os tribunais:

TJAC-0012190)  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS
JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL.  EMENDA  À
INICIAL.  NÃO  ATENDIMENTO  À  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE  INFORMAÇÕES  ESSENCIAIS
PARA DELIMITAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
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SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  MANTIDA.  1. Mesmo
nos casos que envolvam direito do consumidor, a
inversão do ônus da prova não se opera de forma
automática,  dependendo  do  preenchimento  dos
requisitos  de  verossimilhança  das  alegações  ou
hipossuficiência  do  consumidor.  Precedentes  do
STJ. 2. Deve o autor, conforme preceitua o artigo
373,  I,  do  CPC/15,  instruir  seu  pedido  com
elementos mínimos que permitam a aferição do
seu  direito,  não  sendo,  a  inversão  do  ônus  da
prova,  capaz  de,  por  si  só,  eximir  o
autor/apelante  de  apresentar  seu  pleito  com  o
mínimo  de  lastro  probatório,  de  modo  a
demonstrar a verossimilhança de suas alegações.
3.  Nas  ações  que  tenham  por  objeto  obrigações
decorrentes  de  empréstimos,  financiamento  ou
arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na
petição  inicial,  dentre  as  obrigações  contratuais,
aquelas  que  pretende  discutir,  quantificando  o  valor
incontroverso, sob pena de indeferimento (art. 330, §
2º, do CPC). In casu, a alegação genérica de revisão e
enumeração  aleatória  de  eventuais  cláusulas
contratuais  abusivas  não  permitem  a  delimitação  da
causa de pedir e do pedido, necessários a possibilitar a
defesa  da  parte  demandada  e  delimitar  o  objeto  da
ação,  bem  como  uma  sentença  congruente  com  os
limites  da  lide.  Assim,  não  atendido  o  pedido  de
emenda à petição inicial, deve ser mantida a sentença
que  extinguiu  o  feito  sem resolução  do  mérito,  com
fulcro no art. 321, Parágrafo único c/c art. 485, inciso I,
ambos  do  CPC.  4.  Apelo  não  provido.  (Apelação  nº
0714908-58.2016.8.01.0001, 2ª Câmara Cível do TJAC,
Rel. Regina Ferrari. j. 21.07.2017).

Em  caso  semelhante,  veja-se  o  entendimento  do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

TJDFT-0449517)  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  NÃO
AUTOMÁTICA.  CANCELAMENTO  DE  VOO.
CONDIÇÕES  METEOROLÓGICAS.
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RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  NEXO  CAUSAL.
AUSÊNCIA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO
INEXISTENTE. 1. A inversão do ônus da prova não
ocorre de forma automática. O referido ônus deve
ser invertido quando houver verossimilhança nas
alegações do autor ou no caso de hipossuficiência
do  autor  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências, de acordo com o  art. 6º, inc. VIII,
do  CDC.  2.  Inexiste  nexo  causal  entre  os
eventuais  danos  sofridos  pelo  passageiro  e  a
conduta da companhia aérea que cancela voo por
razões  meteorológicas. 3.  O  fornecedor  não
responde  por  eventuais  danos  experimentados  pelo
consumidor nas hipóteses em que não houver falha na
prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for
exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do
art.  14,  §  3º,  do  CDC.  4.  Recurso  conhecido  e
desprovido. (Processo nº 20171110000185 (1084909),
3ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.  Álvaro  Ciarlini.  j.
14.03.2018, DJe 27.03.2018).

Desse modo, observando o recibo juntado à fl. 27, não
há demonstração de que o voo seria sem conexão em outra cidade, ou
seja, que o voo contratado seria direto de Natal para Cancun, assim como,
pelo simples recibo não tem como sopesar os fatos supostamente ilícitos
perpetrados pelos Apelados.  

Ademais,  o  Autor  não  junta  sequer  um  informe
publicitário,  prints da  contratação,  restando  impossível  se  analisar  o
alegado, pois as provas dos autos (fls. 27/40) não são suficientes para
demonstrar o dever de indenizar. 

Assim, tendo em vista que o Autor/Apelante não trouxe
provas cabais que possam levar o julgador a aferir tais pedidos citados na
exordial,  falhou  com  o  seu  dever  legal  previsto  no  art.373,  I,  do
CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
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I -  ao autor,  quanto ao fato constitutivo de seu
direito;

Dessa forma, como não há provas de que a conduta
dos Apelados tenha ensejado qualquer ato ilícito, não há que se falar em
danos materiais ou morais, por ausência do nexo de causalidade entre a
supostas condutas ilícitas e os supostos danos. 

Nesse  norte,  confira-se  jurisprudência  do  Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS.  AUSÊNCIA DE
PROVA. Não tendo o autor comprovado o fato
constitutivo  de  seu  direito,  nos  termos  do
art. 333, inc. I, do CPC, a prolação do juízo de
improcedência era medida que se impunha.
Sentença  mantida  por  seus  próprios  e  jurídicos
fundamentos.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO.  Demonstrado  que  o  autor
alterou  a  verdade  dos  fatos,  impositiva  a
manutenção da multa arbitrada por litigância de
má-fé. HIPÒTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO
AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº  70036936680,
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator:  Paulo  Roberto  Lessa Franz,  Julgado em
27/12/2010)
Ementa: APELAÇÂO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS E  MORAIS.  AUSÊNCIA DE PROVA
DO  ATO  ILÍCITO.  Para  a  configuração  da
responsabilidade  subjetiva,  é  necessária  a
presença  dos  pressupostos  da  obrigação  de
indenizar, previstos no art. 186 e 927 do Código
Civil (art. 159 do Código Civil de 1916), a saber, a
conduta ilícita,  o dano e o nexo de causalidade.
Ausente  a  prova da  conduta  ilícita,  a
improcedência  do  pedido  indenizatório  é  medida
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que se impõe. Hipótese em que a situação toda
vertida nos autos se desencadeou através de ação
policial, não se imputando à ré qualquer tipo de
conduta  ilícita  no  seu  agir.  Improcedência  do
pleito indenizatório. HIPÓTESE EM QUE SE NEGA
SEGUIMENTO  AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº
70039806146, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Julgado em 16/12/2010).

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo-se integralmente a sentença. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e

Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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