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RECORRENTE(S) AMERICAN AIRLINES INC

RECORRIDO(S) JOSE AMERICO DA GAMA PASSOS NETO e LUCIANA BORGES DE
VELLOSO VIANNA

Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA

Acórdão Nº 958233

EMENTA

CONSUMIDOR. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA TESE
DE CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO

  Por se tratar de relação de consumo (prestação de serviços(CDC, Art. 6o, VIII c/c Art. 14, ).caput I.
de transporte aéreo), prevalecem as normas do CDC sobre aquelas do Código Brasileiro da
Aeronáutica, da Convenção de Varsóvia e das Portarias da ANAC (Precedente TJDFT, 3ª Turma
Recursal, , Publicado no DJE: 31/03/2016).  A empresa de transporte aéreo e aAcórdão n.928001 II.
administradora de cartão de crédito respondem  pelos danos causados aoobjetiva e solidariamente
consumidor decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, Art. 7º, parágrafo único e Art. 14). 

 Não prospera a tese de culpa exclusiva de terceiros (operadora de cartão de crédito – CDC, Art. 14,III.
II), porque a recorrente não colacionou mínima prova hábil (em especial, a gravação da ligação
telefônica), a afastar a verossimilhança das alegações dos consumidores de que, após contato com a
administradora do cartão de crédito (compra não teria sido autorizada devido “aos erros que ocorreram
no sistema da companhia aérea e também às diversas compras efetuadas na mesma data”), os
recorridos foram informados por preposta da empresa aérea (em 24.8.2015, por meio de contato
telefônico, n. 03007897778, atendente “Rafaela”) que “as reservas estariam garantidas e que as
cobranças ainda não tinha sido efetuadas em função do excesso de transações no sistema da "American
Airlines" e que “dentro de algum tempo seria realizada uma nova tentativa de pagamento e receberia
um "e-mail" com a confirmação do pagamento e reservas (ID 594408 – P. 3). Isso sem mencionar que
o mesmo procedimento teria sido adotado em relação às demais reservas (códigos TPSCON e
PDNIOO), com a correspondente emissão dos bilhetes (em 27.8.2015), de sorte que, demonstrada a
aprovação da transação (códigos YEPUBY – R$ 2.034,72) e o unilateral cancelamento da operação
pela empresa aérea, em 30.8.2015 (ID 594417 – P. 9), escorreita a sentença que, ao julgar
improcedente o pleito reparatório por danos morais, condenou a recorrida na obrigação de
disponibilizar os bilhetes aéreos no valor ofertado (CDC, Art. 30). Recurso conhecido e desprovido.
Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sem
honorários, à míngua de contrarrazões (ID 589281 – p. 1). Sentença confirmada por seus
fundamentos. (Lei 9.099/95, Art. 46).



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, FERNANDO ANTONIO
TAVERNARD LIMA - Relator, FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA - 1º Vogal e
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor JuizASIEL HENRIQUE DE
SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a
ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 02 de Agosto de 2016

Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator

Dispensado o voto. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

O Senhor Juiz FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


