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EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
COMPRA DE BILHETE. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DAS REGRAS DE DESPACHO DE

 BAGAGEM EXTRA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista,
tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o
autor/recorrido. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico
autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90).

2. A recorrida adquiriu da empresa American Airlines, recorrente, bilhete aéreo para o trecho São
Francisco – Brasília no dia 26 de julho de 2016. Todavia, optou por alterar o seu retorno para ter direito
ao benefício de isenção de tributária de bens de passageiros brasileiros que residiram um ano ou mais
nos Estados Unidos, remarcando a passagem para o dia 13 de junho de 2016, após pagamento de taxa
de U$ 300 (trezentos dólares).

3. A autora alegou que vinha para o Brasil com sua mudança razão pela qual buscou informações em
relação à franquia extra da 3ª e 4ª bagagens. Conforme devidamente comprovado nestes autos, a
empresa recorrente anunciava em seu  que permitira o despacho de até 5 malas. Inclusive, emwebsite
seu site havia a informação de que os valores da 3ª e 4ª bagagem era de U$ 85 para cada volume.

4. A informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do
consumidor dos mais relevantes, previsto no inciso III do art. 6° da Lei n. 8.078/90, que impunha, no
caso dos autos, ao fornecedor prestar informação adequada sobre mudanças nas regras de transporte de
bagagem em razão das olimpíadas, período no qual não se permitiria nenhum transporte de bagagens
extras.

5. A informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta



simultaneamente completa, gratuita e útil. Nesse passo, o argumento de que os termos e condições de
uso do bilhete aéreo se encontram no site da recorrente não merece prosperar. Isso porque a informação
clara e adequada de todos os termos contratuais deve ocorrer no momento da compra, a fim de que o
consumidor possa saber quais as regras são aplicáveis quando adquire determinada passagem. Dessa
forma, não é lícito exigir da parte autora que, após a compra da passagem, observasse o site da
requerida quanto à eventuais mudanças nos transporte de bagagem, uma vez que seria de
responsabilidade da recorrente a comunicação da alteração aos seus clientes.

6. Desta feita, tenho que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

7. Posto isso, sendo a responsabilidade da recorrente objetiva, deve ela indenizar os danos materiais e
morais comprovados nos autos. Portanto correta a sentença que condenou a recorrente ao pagamento
de R$ 1.216,17 em razão da taxa cobrada para modificar o dia da passagem de volta, porquanto o
transporte das bagagens extras e a isenção tributária pretendida pela autora foram frustrados em razão
da falha da ré.

8. Nesse passo, também não há qualquer mácula na sentença que determinou à ré que emita passagem
de ida e volta para o trecho Brasília-Miami, mediante prévio ajuste com a parte autora, cujas datas de
ida e volta a serem escolhidas pela parte autora não poderão ultrapassar 1(um) ano após o trânsito em
julgado da sentença. Isso porque as malas com a mudança da autora ficaram nos EUA, em Miami, ante
a impossibilidade de despacho como bagagem extra e a autora deve buscá-las.

8. No caso concreto, a falha na prestação do serviço consistente na ausência de comunicação à autora
da mudança das regras de transporte de bagagem evidencia violação aos direitos da personalidade. O
transtorno no momento do embarque ultrapassa a esfera dos aborrecimentos comuns ao cotidiano, na
medida em que a autora teve que buscar solução alternativa para sua mudança, que teve que ficar nos
EUA.

9. Razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo  a título de danos moraisa quo
para o caso concreto, razão pela qual se mantém o valor.

10. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido, parte ré, ao pagamento de custas e de honorários em favor do
patrono da autora, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei n.º
9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados
Especiais Estaduais Cíveis.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORREA SILVA - Relator,
ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal e JOAO LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor JuizJOAO LUIS FISCHER DIAS, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.



Brasília (DF), 29 de Março de 2017

Juiz ARNALDO CORREA SILVA
Relator

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA - Relator

DISPENSADO O VOTO, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME


