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Relator Juiz ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO

Acórdão Nº 872855

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE
RECOMPENSA. MILHAGEM. PONTOS EXPIRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REVALIDAÇÃO DAS MILHAS EXPIRADAS. MULTA
DIÁRIA. VALOR NÃO EXCESSIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1.  Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou as recorrentes a restituírem 55.235
pontos no programa de recompensas acumulados no cartão de crédito do recorrido, para o “Programa
AAdvantage” considerados expirados pelas recorrentes após o pedido de cancelamento do referido
cartão, em setembro de 2012, vez que a primeira ré não transferiu a pontuação para o programa
indicado.

2.  A controvérsia deve ser dirimida com fulcro na Lei Consumerista nº: 8.078/1990 (CDC),
mormente na disposição contida em seu artigo 14, onde se verifica que a responsabilidade por vício na
prestação de serviço é objetiva, devendo o prestador responder pelos danos que causar ao consumidor.

3.  O acúmulo ou resgate de milhas depende da atividade na conta bancária do usuário a cada dezoito
meses. É certa a responsabilidade da primeira ré quanto à transferência dos pontos acumulados,
inclusive após o pedido de cancelamento do contrato de prestação de serviços, especialmente porque
até agosto de 2013 o autor pagou fatura do cartão de crédito, fato indicativo de que a conta bancária
estava ativa e a condição contratual satisfeita.

4.  Segundo o contexto probatório, o serviço prestado pelas recorrentes foi defeituoso, sendo nula
cláusula contratual que estabeleça o perdimento de pontuação conquistada e não expirada, sob pena de
caracterizar descumprimento de oferta. O recorrido não obteve a transferência automática da pontuação
acumulada e sequer foi regularmente comunicado quanto à interrupção desse serviço.

5.  Ilícita a conduta das recorrentes, por violar a boa-fé objetiva. A noção de boa-fé objetiva significa
que o contratante não pode considerar somente seus interesses egoísticos, mas também deve levar em



consideração os interesses do outro. As partes devem agir com respeito e lealdade, respeitando às
expectativas geradas no outro contratante.

6.  Para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, o juiz pode fixar as medidas necessárias para
garantir a tutela específica da obrigação, tais como a imposição de multa diária em caso de
descumprimento, conforme art. 52, V, da Lei n. 9.099/1995. O valor fixado pela sentença não pode ser
tido como excessivo.

7.  Diante disso, considerando que a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva,
devem as prestadoras de serviços responder pelos danos que causarem ao consumidor, irretocável a
sentença que condenou as recorrentes a restituir ao recorrido 55.235 pontos no programa de
recompensas acumulados no cartão de crédito do autor, para o “Programa AAdvantage” no prazo de 5
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00.

8.  Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.  Condenadas as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais adicionais. Sem
honorários advocatícios, em face da falta de contrarrazões do recorrido.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados
Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da TERCEIRA TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais do Distrito
Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE
AZEVEDO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Vogal, CARLOS ALBERTO MARTINS
FILHO - Vogal, sob a Presidência do SenhorJuizROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, em proferir a
seguinte decisão: RECURSO DO BANCO CITIBANK CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.
RECURSO DA AMERICAN AIRLINES CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com
a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 09 de Junho de 2015

Juiz ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.

VOTOS

O Senhor JuizROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator



Dispensado o voto nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.

DECISÃO

RECURSO DO BANCO CITIBANK CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. RECURSO DA
AMERICAN AIRLINES CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


