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Relator Juiz FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA

Acórdão Nº 983293

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAS E MORAIS PACOTE DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL
CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO OCORRIDA POR CULPA DOS FORNECEDORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Na origem, aduziu a parte autora que firmou contrato de intermediação de serviço de turismo com a
empresa CVC, ora recorrente, o qual abrangia passagens aéreas de ida e volta com destino a Cancun,
hospedagem e traslados respectivos. Narrou que, no dia do embarque, após já ter realizado o check in,
foi surpreendida pela informação de que a aeronave estava apresentando problemas, no que foi dada a
opção de remarcar a viagem. Entretanto, aduziu que as datas ofertadas eram incompatíveis com sua
disponibilidade, razão pela qual foi compelida a rescindir o pacote contratado, o que lhe gerou
prejuízos financeiros e feriu seus direitos de personalidade. 1.1. O Juízo a quo julgou parcialmente
procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando a ré à restituição de indébito no valor de R$
4.797,38 (quatro mil e setecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), bem como R$
1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais. 1.2. Em suas razões, requer a ré a total improcedência
dos pleitos autorais.

2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que a parte autora e os réus enquadram-se, respectivamente,
nos conceitos de consumidor e fornecedor.

3. A agência de viagem responde pela falha na prestação de serviços que implica a negativa da sua
prestação por parte do receptivo de viagem, em razão da impossibilidade de chegada da passageira ao
destino, nos exatos termos pactuados em contrato, ainda que o vício do serviço decorra da companhia
aérea. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que há responsabilidade



solidária das agências de turismo na comercialização de pacotes de viagens (AgRg no REsp
1.453.920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva). No mesmo sentido, precedentes das Turmas
Recursais: Acórdão n.935723, 07314325420158070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/04/2016;
Acórdão n.922054, 20151110017890ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/02/2016.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Há falha na prestação dos serviços, constituindo ato ilícito capaz de ensejardanosmateriais e
morais, quando há o cancelamento de voo, impossibilitando a chegada do cliente em seu destino e a
continuidade do pacote turístico, dada a incompatibilidade das novas datas ofertadas com a
disponibilidade da autora.

5. É lícita a retenção pelo fornecedor de valores a títulos decláusulapenal quando o cancelamento
deviagemocorre por culpa exclusiva do consumidor. Entretanto, na espécie, tornou-se inviável a
continuidade do contrato em razão de inadimplemento, pela parte ré, dos termos entabulados. Com
efeito, a falha na prestação de serviços é ratificada pela devolução integral, pela companhia American
Airlines, dos valores desembolsados nos bilhetes aéreos (ID 904891). Nesse sentido, na espécie, não há
que se falar em incidência de cláusula penal, mas apenas em recomposição dos prejuízos suportados
pela parte autora, que, ao ver-se compelida a desistir da viagem, já tinha, inclusive, realizado o check
in.

6. Osdanosmateriais, a que foi condenada a ré, correspondem apenas aosdanosemergentes, cujo
montante deve permanecer nos exatos termos estabelecidos pelo Juízo a quo.

7. A fixação do quantum indenizatório (R$ 1.000,00) pelosdanosmorais sofridos obedeceu
adequadamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
Julgamento na forma do art. 46 da Lei 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, FLAVIO FERNANDO
ALMEIDA DA FONSECA - Relator, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 1º Vogal e
AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor JuizAISTON HENRIQUE
DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo
com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 24 de Novembro de 2016

Juiz FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Relator

RELATÓRIO

Julgamento na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.



VOTOS

O Senhor Juiz FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA - Relator

Julgamento na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A Senhora Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 1º Vogal
Com o relator

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

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


