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EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. LIMITE DA
FRANQUIA DE BAGAGEM. INFORMAÇÃO DISPONÍVEL AO CONSUMIDOR. DANOS
MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.  Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.

2.  Na origem, os autores narraram que adquiriram junto à primeira ré - LATAM AIRLINES
GROUP S.A., quatro bilhetes aéreos, referentes ao trecho Chicago – Miami – Brasília, com o fim de
retornarem ao Brasil após longo período residindo no exterior e, igualmente, trazerem seus pertences
consigo. Aduzem que entraram em contato telefônico com a LATAM para verificar a franquia de
bagagem, confirmando a existência de benefício de uma mala extra, sendo as demais bagagens
excedentes cobradas diretamente pela segunda ré - AMERICAN AIRLINES INC, que operaria o voo
interno Chicago – Miami. Assim, os autores teriam direito a nove malas pela franquia. No entanto,
quando chegaram ao aeroporto de Chicago com 13 (treze) malas e se apresentaram no guichê da
AMERICAN AIRLINES INC, foram impedidos de embarcar com todas as malas, sendo possível
despachar apenas 2 (duas) bagagens por passageiro, em razão de embargo existente para vôos com
destino a Brasília naquela época do ano (julho/2016). Os autores tiveram que deixar as 5 (cinco) malas
excedentes aos cuidados de um amigo nos Estados Unidos. Diante disso, requerem a condenação das
rés ao pagamento de indenização por dano material no valor total de R$28.627,28, considerando os
gastos que terão com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e transporte, para buscarem as malas;
e indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00, renunciando ao crédito excedente a 40
(quarenta) salários mínimos.

3.  Em seu recurso, os autores alegam, em síntese, que houve contato prévio com a LATAM, que
assegurou o despacho das malas extranumerárias, o que foi confirmado na página de internet da
companhia aérea American Airlines, em que consta a possibilidade de se levar um total de 5 (cinco)
bagagens extras, contanto que haja o respectivo pagamento pelo serviço. Sustentam, ainda, que, depois



da negativa inicial de embarque, entraram em contato com uma gerente de vendas da American
Airlines, que inseriu no sistema uma autorização para o embarque com 4 (quatro) bagagens extras,
mediante pagamento, no entanto, a atendente no balcão da empresa não realizou o procedimento, pois
alegou não saber como efetuar a cobrança e que não era possível a impressão da etiqueta de mala a
despachar. Requerem, ao final, a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados pelos
danos materiais e morais sofridos pelos consumidores.

4.  Com efeito, a prestação de serviço de transporte aéreo deve se pautar e garantir,
primordialmente, a integridade física dos passageiros. Dessa forma, são plenamente cabíveis restrições
impostas pelas empresas aéreas às condições para o embarque, por exemplo, com vistas ao melhor
atendimento e segurança do consumidor, e que devem ser verificadas e seguidas por todos os
envolvidos.

5.  No caso em tela, há informação no site de internet da American Airlines de que o passageiro
pode despachar até 5 (cinco) malas, caso esteja viajando para o Brasil. No entanto, no mesmo local,
consta, expressamente, que “há restrições de bagagem sazonais e durante todo o ano” (ID 1606547 –
pág. 2). Verifica-se, ainda, em azul, possibilitando o clique e direcionamento para a página seguinte, as
informações sobre “restrições para bagagens” e as “definições das regiões”, de forma bem clara ao
consumidor.

6.  Diante dessas razões, não se observa ato ilícito de qualquer das rés, sendo certo que apenas
seguiram as normas e restrições de segurança, plenamente acessíveis aos autores, que se obrigam a
segui-las no momento da contratação do serviço. Dessa forma, não há que se falar em reparação por
danos materiais ou morais.

7.  Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da causa (Art. 55, Lei nº. 9099/95).

8.  A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRICIO FONTOURA BEZERRA -
Relator, SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO - 1º Vogal e MARA SILDA NUNES DE
ALMEIDA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor JuizFABRICIO FONTOURA BEZERRA, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Junho de 2017

Juiz FABRICIO FONTOURA BEZERRA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95



VOTOS

O Senhor Juiz FABRICIO FONTOURA BEZERRA - Relator

A Ementa servirá de acórdão (arts. 2º e 46, Lei n. 9.099/95).

A Senhora Juíza SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Juíza MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


