
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Causa principal: CC nº 151.550, Relatora Min. ASSUSETE MAGALHÃES –

PRIMEIRA SEÇÃO.

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da

Subprocuradora-Geral da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições

constitucionais e legais, com fulcro no artigo 105, I, 'f', da Constituição da República,

nos artigos 988 a 993 da Lei nº 13.105/2015 (NCPC), no art. 66 da Lei Complementar

75/93; bem como nos artigos 187 a 192 do Regimento Interno do Superior Tribunal de

Justiça (com redação dada pela emenda regimental 22, de 2016), vem propor a presente

RECLAMAÇÃO

(com pedido de liminar)

em face do JUIZ FEDERAL DA 10ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DO CEARÁ, em virtude da decisão proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº

0805454-03.2017.4.05.811, para preservar a competência e para garantir a autoridade de

decisão desse e. Superior Tribunal de Justiça, pelos fundamentos de fato e de direito a

seguir expostos.
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1 – DA LEGITIMIDADE E CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO 

O Ministério Público Federal, na condição de defensor da ordem

jurídica (art. 127 da CF), possui legitimidade ativa e interesse para a propositura da

presente reclamação (art. 988 do NCPC e art. 187 do RISTJ), por meio da

Subprocuradora-Geral da República signatária (art. 66 da LC 75/93).

A reclamação fundamenta-se na hipótese de cabimento prevista

no art. 988, incisos I e II, c/c o caput do art. 187 do RISTJ, qual seja: preservar a

competência desse Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.

2 – DO HISTÓRICO PROCESSUAL

O PROCON do Município de Fortaleza/CE ajuizou Ação Civil

Pública, distribuída, sob o nº 0816363-41.2016.4.05.8100, à 10ª Vara Cível da Subseção

Judiciária do Ceará em que requereu (Docs. 01 e 02):

“1 - que seja concedida na forma do art. 300 do novo CPC a medida liminar
inaudita altera pars, a fim de determinar que a ANAC suspenda a eficácia dos
dispositivos acima citados, oriundos da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de
2016, quais sejam: art. 3º; §2º do art. 4º; art. 9º; art. 11 e art. 19, todos da
referida Resolução nº 400; obstando-se assim os seus reflexos para os
consumidores; 

2 – que a ANAC oficie as Companhias aéreas nesse sentido, abstendo-se de operar
segundo o regramento contido nos citados dispositivos ora atacados; 

3- Que ao final seja julgada totalmente procedente a presente Ação, no sentido de
determinar a ANAC a revogação dos dispositivos ora atacados ante os argumentos
aqui relatados. 

4 - Intimação do Ministério Público para atuar em todos os atos praticados na
presente ação, na forma do art. 92 do citado diploma normativo – Lei 8078/90” 

Em 10/03/2017, foi proferida sentença, cuja ementa é a seguinte

(Doc. 03):
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EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 400
DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), QUE DISPÕE SOBRE
CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO IN ABSTRACTO NA QUAL, POR SI SÓ,
NÃO SE VERIFICAM AS ILEGALIDADES A JUSTIFICAR A ANULAÇÃO
PRETENDIDA. IMPROCEDÊNCIA.

- Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Departamento Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, órgão do Município de Fortaleza,
contra a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da qual pretende
o reconhecimento da invalidade de diversos dispositivos da Resolução nº 400, de
13.12.2016, quais sejam os arts. 3º, 4º, §2º, 9º, 11 e 19, o que implicará na
ineficácia desses dispositivos. 

- Estabelece o art. 3º da referida Resolução: “O transportador deverá oferecer ao
passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo
reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos
serviços de transporte aéreo, observado o disposto nos arts. 11 e 29, parágrafo
único, desta Resolução”. Há que se observar, de início, que não se verifica
nenhuma ofensa ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, ou ao §3º do
art. 740 do Código Civil. Não se está impondo vantagem manifestamente excessiva
contra o consumidor, mas adequando-se a disciplina do transporte aéreo ao
disposto no comando legal estabelecido no art. 740 do Código Civil. Na realidade,
o disposto na Resolução da ANAC contempla hipótese mais restrita quanto ao
cabimento de multa por reembolso e, portanto, mais favorável ao consumidor, na
medida em que o ato regulamentar não faz a ressalva existente na legislação civil,
da necessidade de que o passageiro comprove que outra pessoa tenha sido
transportada em seu lugar para obtenção de reembolso. Por outro lado, deixa-se
em aberto a possibilidade de as companhias aéreas, em consonância com o
princípio da liberdade tarifária, oferecerem tarifas ou contrapartidas mais
vantajosas aos passageiros, por meio de bilhetes promocionais, as quais o
consumidor poderá livremente aderir, o que exigirá, por outro lado, para
restauração do equilíbrio contratual e em atendimento às peculiaridades do
contrato de transporte aéreo de pessoas, a imposição de sanções contratuais mais
onerosas ao consumidor que eventualmente não embarcar ou remarcar a
passagem, o que não implica, a priori, nenhuma vantagem excessiva diante do
consumidor. Eventuais práticas contratuais abusivas poderão ser constatadas na
análise de cada caso concreto, mas não pura e simplesmente em razão da
prescrição abstrata disposta no art. 3º da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

- O art. 11 estabelece: “O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida,
sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento do seu comprovante. Parágrafo único. A regra descrita no
caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual
ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque”. Alega a parte autora
que o disposto nesse artigo contraria o direito de arrependimento previsto no art.
49 do Código de Defesa do Consumidor, que enuncia que o consumidor pode
desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar da sua assinatura ou do ato de
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recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de
produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou domicílio. No entanto, deve-se ressaltar que o art. 11 da Resolução nº
400/2016 trata genericamente da aquisição da passagem aérea, seja
presencialmente ou fora do estabelecimento comercial, enquanto o comando do
art. 49 do CDC refere-se especificamente às compras realizadas fora do
estabelecimento comercial.

- Não se pode negar, ainda, o caráter controverso da aplicação do direito de
arrependimento do art. 49 do CDC aos contratos de transporte aéreo de
passageiros, ante as especificidades desse negócio jurídico. Nesse ponto,
assemelha-se o contrato de transporte, como bem assinalado pela ANAC em sua
manifestação, ao contrato celebrado pelo consumidor para um espetáculo
artístico, que ocorrerá em dia e horário predeterminados, de modo que, não
comparecendo, sem que para isso concorra nenhuma conduta do fornecedor, não
há ensejo a reembolso ou à repetição da apresentação, salvo, nos casos de
transporte, determinadas situações expressamente previstas na disciplina legal
dessa espécie de contrato. Assim,em uma primeira análise, é incompatível o
direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC
com a hipótese em que a compra da passagem é realizada, por exemplo, com um
dia de antecedência da viagem marcada, caso em que se estaria, a pretexto de
aplicar regra protetiva do direito do consumidor, conferindo a ele vantagem
abusiva, excessiva e desproporcional, o que vai de encontro, inclusive, a um dos
princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, consagrado no art. 4º,
III, do CDC, que consiste na “harmonização dos interesses dos participantes das
relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição
Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores
e fornecedores”. Ademais, efetivamente não se verifica nenhum traço distintivo,
no caso de passagens aéreas, entre as modalidades de compra presencial e à
distância, a justificar a incidência do art. 49 do CDC, podendo-se legitimamente
considerar que o dever de informação e o necessário esclarecimento ao
consumidor das condições contratuais, que o art. 49 do CDC se propõe a
assegurar, são muito mais bem realizados nas compras aperfeiçoadas em meio
eletrônico, onde, em geral, são apresentadas ao consumidor, antes da
contratação, todas as cláusulas relativas ao serviço contratado, do que em lojas
físicas. Nesse sentido, eventual incompatibilidade do art. 11 da Resolução nº
400/2016 da ANAC com o art. 49 do CDC ou violação a direito do consumidor
não se constata a partir da mera regulamentação in abstracto, o que não afasta,
convém frisar, a tutela judicial ou administrativa acaso se verifique ofensa às
normas do CDC no caso concreto.

- O §2º do art. 4º da Resolução dispõe: “O valor final a ser pago será acrescido
de eventuais serviços opcionais contratados ativamente (regra opt-in) pelo
consumidor no processo de comercialização da passagem aérea”. Deve-se
destacar que, apesar de a parte autora fazer alusão, em objeção ao referido
dispositivo, à desregulamentação da franquia de bagagem despachada, artigo e
parágrafo não tratam da matéria, que está regulada nos arts. 13 a 15 da
Resolução. Sendo assim, o dispositivo nada mais faz do que disciplinar o
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atendimento ao dever de informação por parte do fornecedor, devendo ser
entendido com o objetivo de evitar que sejam embutidos, sem a manifestação
ativa e direta do consumidor, serviços ou itens extras no valor final a ser pago.

- Deve-se ponderar, no entanto, que a mera desregulamentação da franquia de
bagagem despachada, por si só, não representa violação a direitos do
consumidor ou concessão de vantagem excessiva ao fornecedor. Tratando-se o
transporte aéreo de pessoas, além de um serviço de interesse público, de uma
atividade empresarial, ainda que exaustivamente regulada pelo Poder Público,
deve proporcionar lucro às pessoas jurídicas que exploram essa atividade, de
modo que quaisquer custos que venham a ser impostos à sociedade empresária
devem ser repassados para o consumidor no preço final do produto ou serviço, do
contrário a companhia aérea sofrerá prejuízos, o que ao longo do tempo
inviabilizará a continuidade de seus serviços e a sua própria existência. Sendo
assim, na realidade atual, ainda que o passageiro não se utilize de toda a franquia
de bagagem oferecida nos voos domésticos ou internacionais, ele suporta, no
preço final pago pelo serviço, o custo do serviço meramente posto à sua
disposição. Em uma análise mais acurada, portanto, trata-se de verdadeira
desvantagem imposta a esse consumidor, que, atualmente, não tem à sua
disposição a opção de tarifa mais barata para o caso de viajar sem bagagem
despachada ou com bagagem em peso e quantidade inferiores à franquia
estabelecida. Em nome de uma uniformidade que, em princípio, parece proteger o
consumidor, todos pagam por um limite que nem todos usufruem - segundo estudos
da ANAC, mencionados em sua manifestação, a realidade é que a média de
bagagem despachada por passageiro é inferior a 12 kg. Isso não impede
certamente que eventuais abusos possam ocorrer em decorrência de fenômenos
como a cartelização de preços, por exemplo, que deverão ser apropriadamente
coibidos caso aconteçam - a sua ocorrência nesse tocante pode se dar
independentemente do fator pertinente ao limite estabelecido para franquia de
bagagem. Também por outro lado isso não necessariamente irá redundar em
redução imediata de preços para o consumidor, que, em uma ordem econômica
com base no capitalismo, depende de fatores complexos além desse mero aspecto
de que se trata, mas sem dúvida o favorecimento da livre concorrência, que é um
dos princípios de nossa ordem econômica e que a desregulamentação nesse
tocante, estimula a abertura ao ingresso de novos atores no mercado, o que
aumentará a oferta e ampliará a concorrência, trazendo inequívocos benefícios ao
consumidor, se não imediatamente, seguramente a médio ou longo prazo. A
desregulamentação permitirá, ao menos, em um curto prazo, o fornecimento,
pelas companhias aéreas, de tarifas mais baratas a passageiros que desejem
viajar sem ou com pouca bagagem despachada, sem que esses consumidores
tenham que arcar com os custos de uma franquia que não pretendem utilizar.
Também não representa necessariamente o fim das franquias de bagagem
despachada concedidas aos passageiros, que podem continuar a ser oferecidas
pelas companhias aéreas dentre as opções tarifárias à disposição dos passageiros.

- Há que se ressaltar que a obrigação de transportar a bagagem, prevista na
legislação civil para os contratos de transporte de pessoas em geral (art. 734),
não obriga o transportador a levar toda e qualquer bagagem ou em qualquer
quantidade ou peso. Sendo assim, é legítimo que o transportador, atendendo às
normas legais e regulamentares, estipule as condições em que a prestação do
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serviço se dará, não havendo, nesse ponto, nenhuma ofensa à lei nessa faculdade.
No caso do transporte aéreo, a própria Resolução 400/2016 a ANAC estabelece
em seu art. 14 uma franquia de bagagem de mão de 10 (dez) quilos, o que, em uma
primeira análise, atende ao disposto na lei civil e respeita as especificidades
típicas do contrato de transporte aéreo de pessoas. 

- Não ignorando tais peculiaridades, o próprio Código Civil, ao estabelecer suas
normas gerais, contemplou a incidência das normas específicas para transportes
exercidos em virtude de autorização, concessão ou permissão, como é o caso do
transporte aéreo (art. 731).

- O art. 9º da Resolução prescreve o seguinte: “As multas contratuais não
poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo”. Nesse ponto, a
parte autora se limitou a alegar genericamente, sem justificar, a ofensa a
princípios a dignidade pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade,
o que não se vislumbra de modo algum, notadamente quando apenas adéqua a
regulamentação ao disposto no art. 412 do Código Civil, que estabelece que “o
valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal”.

- A regra do art. 19 da Resolução dispõe: “Art. 19. Caso o passageiro não utilize
o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá
cancelar o trecho de volta. Parágrafo único. Não se aplica a regra do caput deste
artigo caso o passageiro informe, até o horário originalmente contratado para o
trecho de ida do voo doméstico, que deseja utilizar o trecho de volta, sendo
vedada a cobrança de multa contratual para essa finalidade”. Deve-se observar
que, ao contrário do que alega a parte autora, a regulamentação não autoriza
apropriação indébita ou enriquecimento ilícito por parte da companhia aérea. O
dispositivo trata da possibilidade de cancelamento do trecho da volta em bilhetes
de ida e volta em que o passageiro não utilize o trecho inicial. Não impõe vedação
de reembolso ou de remarcação, o que deverá variar conforme as regras
tarifárias do bilhete adquirido. Tampouco estabelece vantagem excessiva, na
medida em que a modalidade do bilhete adquirido e até mesmo a boa-fé
contratual autorizam que o fornecedor presuma razoavelmente que, salvo
expressa manifestação em contrário, o consumidor, ao não utilizar o trecho
inicial, não estará na cidade de destino e, portanto, também não pretenda
utilizar o trecho final. O cancelamento, aliás, não é automático, pois a regra
prevê a possibilidade de o passageiro, sem imposição de nenhuma multa,
manifestar, até o horário do trecho de ida do voo doméstico, a intenção de
utilizar o trecho de volta. É, portanto, uma faculdade do transportador, que não
obrigatoriamente será exercida. No entanto, como no que diz respeito a todas as
demais condições do serviço, cabe ao fornecedor o dever de informação, a ser
cumprido de modo claro e preciso, sob pena de invalidade da cláusula respectiva,
o que poderá ser verificado em caso de sua ocorrência concretamente, não se
constatando, na regra in abstracto por si só, fundamento legítimo para a
declaração da sua invalidade.

- Conclui-se, dessa forma, que não há fundamento para o reconhecimento da
invalidade pretendida, o que impõe o reconhecimento da improcedência do
pedido.
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- Isenção de custas e honorários advocatícios, nos termos de interpretação
consentânea com o princípio da isonomia dos arts. 18 da Lei nº 7.347/1985 e 87
do Código de Defesa do Consumidor, estendendo-se a isenção atribuída às
associações pela lei aos demais colegitimados para o ajuizamento da ação civil
pública. Precedentes do STJ.”

O Ministério Público Federal, por sua vez, ajuizou a ACP nº

0002138-55.2017.4.03.6100, distribuída à 22ª Vara Cível Federal de São Paulo, em que

requereu (Docs. 04 e 05): 

“Requer o Ministério Público Federal seja a presente ação julgada totalmente
procedente para condenar a Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC a:

i) declarar a nulidade do artigo 13 da Resolução n' 400/2016.permanecendo
vigente as regras anteriores de franquia de bagagem despachada e

ii) condenar à ANAC a esclarecer como se dará a restrição do peso e conteúdo
da bagagem de mão permitida pelo artigo 14, § 2º da mencionada Resolução.”

A medida liminar foi deferida nos seguintes termos (Doc. 06):

“Trata-se de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal, com
pedido de tutela de urgência, para que seja suspensa a eficácia dos artigos 13 e
14 2º da Resolução 400 de 13 de dezembro de 2016, que entrará em vigor em 14
de março deste ano, com possibilidade de acarretar inúmeros prejuízos aos
adquirentes de passagens aéreas, que perderão o direito à franquia da bagagem
despachada, atualmente em vigor, que é de 23 quilos para o voos nacionais e
duas malas de 32 quilos para os voos internacionais. 

A referida resolução dispõe, no caput de seu artigo 13, que o transporte de
bagagem despachada configurará um contrato acessório oferecido pelo
transportador, sendo permitido, nos termos do caput do artigo 14, uma franquia
mínima de 10 (dez) quilos de bagagem de mão por passageiro, que poderá ser
restringida pelo transportador, por motivo de segurança ou capacidade da
aeronave. 

(...)

Às fls. 102/126 A ANAC presta informações ao juízo, sustentando, em síntese, a
legalidade da Resolução 400/2016, em especial os dispositivos ora questionados,
sob o fundamento de que os mesmos não ofendem a legislação de defesa do
consumidor, bem como que propiciarão a redução dos preços das passagens a
quem não pretender despachar bagagem. 

É o resumo dos fatos. Decido.
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Afasto, inicialmente, a alegação de prevenção desta ação com a Ação Civil
Pública nº 0816363-41.2016.4.05.8100, em tramite perante a 10ª Vara Federal de
do Ceará, localizada em Fortaleza, considerando que aquela ação foi proposta
pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, de tal
forma que tem sua abrangência restrita à área de atuação da entidade autora,
no caso o Município de Fortaleza (CE). 

Não obstante, noto que naquela ação o órgão Autor pretende a suspensão dos
artigos 3º, 4º 2º, 9º, 11 e 19, da Resolução 400/2016, sendo que nesta ação
pretende-se a suspensão dos artigos 13 e 14º 2º, da mesma resolução, de maneira
que, em princípio, ou seja, antes de uma análise mais aprofundada do pedido
contido na petição inicial daquele feito, não vislumbro a alegada conexão.

Pela mesma razão não vejo como acolher a alegação de eventual prevenção dos
juízos federais do Distrito Federal ( 4ª Vara) e de Pernambuco( 9ª Vara), os
quais, pelo que consta, declinaram da competência para a 10ª Vara Federal do
Ceará.

Afasto, portanto, por ora, esta questão preliminar. 

Passo a analisar o pedido de liminar.

PERICULUM IN MORA

A necessidade de apreciação da tutela de urgência encontra-se presente
considerando-se que a resolução questionada passará a produzir efeitos
concretos a partir de amanhã ( 14/03), após o que os passageiros já estarão
sujeitas ao pagamento da taxa de despacho de suas bagagens, cuja restituição,
em caso de procedência do pedido, será muito demorada e eventualmente não
compensará a execução individual da sentença, não obstante a grande
quantidade de passagens aéreas que são vendidas diariamente, para milhares de
passageiros das mais diversas localidades. 

FUMUS BONI IURIS

As alegações do MPF são relevantes.

É dever do Estado promover a defesa dos direitos e interesses dos consumidores,
nos termos do disposto nos artigos 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da
Constituição Federal, bem como da Lei 8.078/90.

Esse dever visa proteger o consumidor, presumido pela Constituição como a parte
mais vulnerável na relação de consumo, principalmente quando o fornecedor
estiver adquirindo bens e serviços de grandes organizações empresariais, dentre
as quais se incluem, evidentemente, as companhias aéreas. 

Portanto, considerando esse enfoque, entendo que é dever da ANAC
regulamentar e assegurar aos consumidores de passagens aéreas, um mínimo de
direitos em face das companhias aéreas, o que não ocorre no caso dos
dispositivos ora questionados, contidos na Resolução 400/1016, que deixam o
consumidor inteiramente ao arbítrio e ao eventual abuso econômico por parte
daquelas empresas, vez que permite a elas cobrarem quanto querem pela
passagem aérea e, agora, também pela bagagem despachada, no quanto
eliminou totalmente a franquia que existia. Mesmo o dispositivo que amplia de 5
quilos para 10 quilos a franquia da bagagem de mão, não representa uma



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

garantia para o consumidor, uma vez que esta franquia pode ser restringida pelo
transportador, fundamentado na segurança do voo ou da capacidade da
aeronave, sem que tenham sido previstos critérios objetivos que impeçam a
utilização dessa restrição de forma abusiva, como, por exemplo, nos casos em
que a companhia aérea tenha dado prioridade ao transporte de cargas em
detrimento do transporte das bagagens. 

Aparentemente o ato da ANAC (uma Autarquia Federal), consistente em liberar
as cobranças por bagagens despachadas, contraria esse dever do Estado, na
medida em que impõe aos passageiros um ônus financeiro adicional nas
viagens, consistente em pagar uma taxa extra pela bagagem despachada, sem
direito a qualquer franquia, exceto para a bagagem de mão, promovendo com
essa medida não os interesses dos consumidores e sim das empresas de
transporte aéreo de passageiros. 

De fato, o custo do transporte das bagagens dos passageiros já está incluído no
preço das passagens, podendo-se considerar como sendo inerente a esse tipo de
serviço, ao menos no Brasil, principalmente nos trajetos longos, nos quais o
despacho de bagagem é um procedimento necessário para o viajante, pois não se
mostra razoável incluir na bagagem de mão itens como roupas, calçados, objetos
de higiene pessoal, remédios, etc, devendo ser considerado também, o fato de que
vários desses objetos não podem ser incluídos nessa bagagem em razão de
proibição legal, como é o caso, por exemplo, dos líquidos acondicionados em
vidros ou plásticos. 

Por outro lado, considerar a bagagem despachada como um contrato de
transporte acessório implica em obrigar o consumidor a contratar esse
transporte com a mesma empresa que lhe vendeu a passagem, caracterizando a
prática abusiva de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor
(inciso I do artigo 39), pois ninguém iria comprar a passagem por uma
companhia e despachar a bagagem por outra. 

Observo, ainda, que no Brasil não é costume dissociar o contrato de transporte de
passageiros do transporte de bagagens, o que ocorre não apenas no transporte
aéreo como também no transporte terrestre. Em razão disso, presume-se que no
preço atual das passagens aéreas já se encontra incluído o custo do transporte das
bagagens (dentro dos limites das franquias), inexistindo evidências de que essa
dissociação trará efetivamente redução no preço das passagens de quem não tiver
bagagem para despachar. Há apenas uma suposição da ANAC de que isto venha a
ocorrer. Todavia, na prática será muito difícil constatar isso, uma vez que o preço
das passagens varia muito conforme a companhia aérea, o dia da semana, a
proximidade do voo, o fato de ser realizado em feriado prolongado, o trajeto ou o
horário. 

Por outro lado, não existem parâmetros seguros que permitam calcular os
percentuais que correspondem ao custo do transporte do passageiro e ao custo do
transporte da bagagem, que possibilitem uma cobrança separada, sem prejuízo
para o consumidor, o que o torna vulnerável a eventuais práticas abusivas por
parte das grandes companhias aéreas brasileiras, que dominam o mercado. A
propósito, segundo as notícias que estão sendo divulgadas pela imprensa, essa
cobrança será por um valor fixo até o limite de 23 quilos nos casos dos voos
domésticos, mesmo que a bagagem pese muito menos que isso. Portanto, faltam
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também nesse aspecto, critérios objetivos que protejam o consumidor de eventuais
abusos por parte das companhias aéreas. 

Reconheço que sob o ponto de vista de uma teoria econômica, se poderia afirmar
que as alterações em foco são justas na medida em que, em tese, permitem que o
consumidor que não pretenda despachar sua bagagem, pague uma passagem
menor. Porém, é atribuição do Poder Judiciário garantir a eficácia plena dos
dispositivos constitucionais que consideram dever do Estado promover a defesa
dos direitos e interesses dos consumidores, dever este que, como dito, abrange
também os Poderes Executivo e Legislativo. Nesse sentido, não pode a ANAC,
como entidade integrante da estrutura do Poder Executivo, editar resolução que
ignore esse dever do Estado, cuja eficácia presume a existência de normas que
assegurem ao consumidor um mínimo de direitos que não dependam das boas
intenções dos fornecedores e ou dos prestadores de serviços, representando tais
direitos, os limites da liberdade de iniciativa. 

Por fim, o mesmo ocorre em relação ao 2º do artigo 14, que por não conter os
critérios objetivos que permitem às empresas aéreas reduzir o limite de bagagem
de mão por motivo de segurança e capacidade dos aviões, também deixa o
consumidor desprotegido, possibilitando práticas abusivas. 

Assim, qualquer alteração desta realidade fática deve ser amplamente discutida
na sociedade através de novas audiências públicas, com a participação dos
interessados (empresas aéreas, ANAC, instituições de defesa do consumidor e o
MPF), possibilitando, eventualmente, um termo de ajustamento de conduta que
seja satisfatório para todos. Nesse sentido, vejo como questão passível de acordo,
os limites atuais de franquia.

Isto posto, concedo a liminar, suspendendo a vigência dos artigos 13 e 14, § 2º
da Resolução 400/2016, até ulterior decisão judicial, ficando mantida, por ora,
as franquias em vigor, ou seja, 23 (vinte e três) quilos para voos domésticos e
duas malas de até 32( trinta e dois) quilos, para os voos internacionais. 

Intime-se, com urgência, a ANAC para o fiel cumprimento desta decisão,
tornando-a pública para as empresas de transportes aéreos de passageiros,
inclusive através de mídia eletrônica.”

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 27/03/2017, ao

julgar o agravo de instrumento nº 5001762-48.2017.4.03.0000, interposto pela ANAC,

deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo, apenas em relação ao artigo 14, § 2°, da

Resolução ANAC 400/2016 (Docs. 07, 08 e 09).

Inconformada, a ANAC opôs embargos de declaração, já

contrarrazoado pelo Ministério Público Federal, estando o processo concluso, devendo

ficar suspenso em decorrência da decisão proferida no do CC nº 151.550/CE (Doc. 10).
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Formulou, ainda, a autarquia, pedido de suspensão de liminar

nº 5001695-83.2017.4.03.0000, o qual foi indeferido pelo Tribunal Regional Federal da

3ª Região, em 14/03/2017, decisão esta impugnada pela ANAC por agravo interno(Docs.

11, 12, 13 e 14).

3 – DA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO LIMINAR, PROFERIDA NO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 151.550/CE

Um dia após a apreciação do agravo de instrumento nº 5001762-

48.2017.4.03.0000, interposto em face da concessão da medida liminar na ACP nº

0002138-55.2017.403.6100, em curso na 22ª Vara Federal da Seção Judiciária de São

Paulo, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC suscitou Conflito de

Competência, distribuído sob o nº 151.550/CE, perante este e. STJ. (Docs. 15 e 16).

O Conflito de Competência foi suscitado com o intuito de definir

o juízo competente para processar e julgar quatro ações civis públicas que, segundo

alegou a autarquia, seriam conexas, por possuírem como causa de pedir a Resolução nº

400/2016 da ANAC, que regulamenta, dentre outros pontos, o transporte de bagagem,

como contrato acessório oferecido pelo transportador aéreo.

Em juízo de prelibação, a D. Relatora Ministra Assusete

Magalhães, em decisão publicada DJe/STJ de 19/04/2017, designou o Juízo Federal da

10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará como competente para resolver, em caráter

provisório, as medidas urgentes e determinou a suspensão das Ações Civis Públicas nºs

0000752-93.2017.4.01.3400, em trâmite na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do

Distrito Federal; 0002138-55.2017.403.6100, em curso na 22ª Vara Federal da Seção

Judiciária de São Paulo, e 0810187-28.2016.4.05.8300, em trâmite na 10ª Vara Federal

da Seção Judiciária do Ceará (Doc. 17). Confira-se:
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“(...)

Assim, tendo em vista a alegação a possibilidade de decisões conflitantes e com
fundamento nos arts. 55, 59 e 955 do CPC/2015 e 196 do RISTJ, designo, por ora,
o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, para resolver, em
caráter provisório, as medidas urgentes, determinando a suspensão dos feitos de
números 0000752-93.2017.4.01.3400, em curso na 4ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, 0002138-55.2017.403.6100, em trâmite na 22ª
Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, e 0810187-28.2016.4.05.8300, em
curso na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, até o julgamento do
presente Conflito de Competência.”

Em suma, a liminar proferida no Conflito de Competência nº

151.550/C: (a) designou, provisoriamente, o Juiz Federal da 10ª Vara Federal da Seção

Judiciária do Ceará para decidir as questões urgentes que surgirem e (b) determinou a

suspensão das ações civis públicas nos 0000752-93.2017.4.01.3400, 0002138-

55.2017.403.6100 e 0810187-28.2016.4.05.8300, até o julgamento do conflito.

Diante dest  a    situação  ,  e sem sa  í  da  capaz de reverter o quadro  

fático  ,  a ANAC,  após a fi  x  ação de competência do Juízo da 10ª Vara Federal do Ceará  

para  decidir questões urgentes,    formulou  pedido de  tutela  provisória  de urgência  nº  

0805454.03.2017.4.05.8100  ,    distribuído  de forma  incidental  à  ACP  nº  0816363-  

41.2016.4.05.8100  ,  objetivando reformar a decisão p  roferida pelo  J  uiz da  22ª Vara  

Federal  de São Paulo  e conf  i  rmada  pelo TRF da 3ª Região, no  agravo de instrumento e  

no   pedido de suspensão de liminar   (  Doc  s  .   1  8     e 1  9  )  .  

O Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, por

sua vez, em decisão de 28/04/2017, ou seja, menos de 10 dias após a decisão liminar

proferida no nº 151.550/CE, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos

(Doc. 20):

“EMENTA: PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÕES CIVIS
PÚBLICAS AJUIZADAS EM SEÇÕES JUDICIÁRIAS DIVERSAS, QUE
IMPUGNAM DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA AGÊNCIA
NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), QUE DISPÕE SOBRE CONDIÇÕES
GERAIS DE TRANSPORTE AÉREO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA 10ª VARA FEDERAL PARA APRECIAR MEDIDAS URGENTES PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO CC Nº 151.550/CE, EM RAZÃO DE
CONEXÃO COM O PROCESSO Nº 0816363-41.2016.4.05.8100. DECISÃO
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LIMINAR PROFERIDA NA AÇÃO EM TRÂMITE NA 22ª VARA FEDERAL DE
SÃO PAULO, SUSPENDENDO A VIGÊNCIA DOS ARTS. 13 E 14, § 2º, DA
RESOLUÇÃO, RELATIVOS AO TRANSPORTE DE BAGAGEM. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO DA ANAC. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA INTEGRAL DA RESOLUÇÃO Nº
400/2016 DA ANAC ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DO CC Nº 151.550/CE NO S
T J .

- Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência, ajuizado pela
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em decorrência de liminar
concedida pelo Juízo da 22ª Vara Cível Federal de São Paulo na ação civil
pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a própria ANAC (nº
0002138-55.2017.4.03.6100), que suspendeu a vigência dos artigos 13 e 14, § 2º,
da Resolução nº 400/2016, de 13.12.2016, da Agência, que tratam do transporte
de bagagem em voos domésticos e internacionais, tendo sido determinada pela
referida decisão a manutenção das franquias previstas anteriormente, de 23 (vinte
e três) quilos em voos domésticos e duas malas de até 32 (trinta e dois) quilos
para voos internacionais. 

- A pretensão judicial foi direcionada para este Juízo em razão de decisão
proferida pela Min. Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no
Conflito de Competência nº 151.550/CE, que reconheceu, em caráter liminar, a
conexão dos processos de nºs 0002138-55.2017.4.03.6100, da 22ª Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo, 0000752-93.2017.4.01.3400, em curso na 4ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e 0810187-28.2016.4.05.8300, da
9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, com o processo de nº 0816363-
41.2016.4.05.8100, desta 10ª Vara, em que são partes o Departamento Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, órgão do Município de
Fortaleza, e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), considerando que
"conquanto o pedido formulado nas Ações Civis Públicas 0816363-
41.2016.4.05.8100 e 0810187-28.2016.4.05.8300 seja mais abrangente, os autores
das ações civis públicas insurgem-se contra a supressão da franquia mínima de
bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas". Assim, foi determinada a
suspensão dos processos, com exceção daquele em trâmite nesta 10ª Vara, que
induziu a conexão e já foi sentenciado, ficando designado este Juízo para
resolução das medidas urgentes em caráter provisório.

- Diante dessas circunstâncias, restou pendente no processo em curso na Seção
Judiciária de São Paulo a apreciação de pedido de reconsideração da decisão
liminar apresentado pela ANAC, que não pode ser apreciado por aquele Juízo
em razão da suspensão do processo determinada pelo STJ, de modo que,
alegando urgência na análise do pedido, a ANAC o apresenta na forma de
pedido de tutela de urgência incidental à ação de nº 0816363-41.2016.4.05.8100.

- Constata-se a urgência na apreciação do pleito da ANAC. Estando suspensos os
processos conexos ao de nº 0816363-41.2016.4.05.8100, ajuizados em outras
Seções Judiciárias, vislumbra-se, com a suspensão dos arts. 13 e 14, § 2º, da
Resolução nº 400/2016 e a permanência da decisão até a solução definitiva do
Conflito de Competência nº 151.550/CE, o perigo de dano ou de risco resultado
útil do processo, na medida em que se trata de decisão em sentido contrário ao
proferido por este Juízo na apreciação da matéria em cognição exauriente, em
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sentença proferida nº 0816363-41.2016.4.05.8100, que já reconheceu, no caso do
transporte de bagagens, como legítima a regulamentação editada pela ANAC
dentro da sua competência. Sendo assim, a persistência da decisão gera
insegurança jurídica, agravada ainda por outras circunstâncias.

- Observando-se a petição inicial do MPF/SP, verifica-se que a decisão do Juízo
da 22ª Vara Federal de São Paulo foi pois o pedido de suspensão ultra petita, se
limitou ao art. 13 da Resolução nº 400/2016, tendo sido o art. 14, § 2º, objeto não
de pedido de tutela de urgência, mas apenas de pedido final e ainda assim não
para determinar a sua invalidade, mas para "condenar a ANAC a esclarecer como
se dará a restrição do peso e conteúdo da bagagem de mão permitida pelo artigo
14, § 2° da mencionada Resolução", de modo que deve ser reconhecida a inteira
invalidade da decisão nesse ponto, ao ir além do que requereu a parte autora.

- Ademais, a decisão liminar impugnada não se limitou a manter a disciplina
anterior, pois ao manter a nova regra de franquia de bagagem em 10 kg, sem
possibilidade de limitação nem mesmo em nome da segurança do voo, violou a
legislação pertinente e criou regra híbrida, combinando a nova regulamentação
com a disciplina anterior, no que se refere aos limites de bagagem despachada,
inovando, em nome da defesa dos consumidores, no ordenamento jurídico e
verdadeiramente legislando sobre a matéria, o que é vedado ao Poder Judiciário.
A relevância dessa consideração se dá especialmente por se tratar de matéria
afeita à aviação civil e à segurança do transporte aéreo, cuja normatização diz
respeito a bens, como a vida humana e a integridade física, que preponderam
sobre o direito das pessoas enquanto consumidoras.

- Como já se ressaltou nas decisões proferidas no processo nº 0816363-
41.2016.4.05.8100, deve-se ponderar que a mera desregulamentação da franquia
de bagagem despachada, por si só, não representa violação a direitos do
consumidor ou concessão de vantagem excessiva ao fornecedor. Tratando-se o
transporte aéreo de pessoas, além de um serviço de interesse público, de uma
atividade empresarial, ainda que exaustivamente regulada pelo Poder Público,
deve proporcionar lucro às pessoas jurídicas que exploram essa atividade, de
modo que quaisquer custos que venham a ser impostos à sociedade empresária
acabam por ser repassados, de uma forma ou de outra, para o consumidor no
preço final do produto ou serviço, pois do contrário a companhia aérea sofrerá
prejuízos, o que ao longo do tempo inviabilizará a continuidade de seus serviços e
a sua própria existência. Sendo assim, na realidade atual, ainda que o passageiro
não se utilize de toda a franquia de bagagem oferecida nos voos domésticos ou
internacionais, ele suporta, no preço final pago pelo serviço, o custo do serviço
meramente posto à sua disposição. Em uma análise mais acurada, portanto, trata-
se de verdadeira desvantagem imposta a esse consumidor, que, atualmente, não
tem à sua disposição a opção de tarifa mais barata para o caso de viajar sem
bagagem despachada ou com bagagem em peso e quantidade inferiores à franquia
estabelecida. Em nome de uma uniformidade que, em princípio, parece proteger o
consumidor, todos pagam por um limite que nem todos usufruem - segundo estudos
da ANAC, mencionados em sua manifestação, a realidade é que a média de
bagagem despachada por passageiro é inferior a 12 kg. Isso não impede
certamente que eventuais abusos possam ocorrer em decorrência de fenômenos
como a cartelização de preços, por exemplo, que deverão ser apropriadamente
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coibidos caso aconteçam - e a sua ocorrência nesse tocante pode se dar
independentemente do fator pertinente ao limite estabelecido para franquia de
bagagem. Também por outro lado isso não necessariamente irá redundar em
redução imediata de preços para o consumidor, que, em uma ordem econômica
com base no capitalismo, depende de fatores complexos além desse mero aspecto
de que se trata, mas sem dúvida o favorecimento da livre concorrência, que é um
dos princípios de nossa ordem econômica e que a desregulamentação nesse
tocante proporciona, estimula a abertura ao ingresso de novos atores no mercado,
o que aumentará a oferta e ampliará a concorrência, trazendo inequívocos
benefícios ao consumidor, se não imediatamente, seguramente a médio ou longo
prazo. A desregulamentação permitirá, ao menos, em um curto prazo, o
fornecimento, pelas companhias aéreas, de tarifas mais baratas a passageiros que
desejem viajar sem ou com pouca bagagem despachada, sem que esses
consumidores tenham que arcar com os custos de uma franquia que não
pretendem utilizar. Também não representa necessariamente o fim das franquias
de bagagem despachada concedidas aos passageiros, que podem continuar a ser
oferecidas pelas companhias aéreas dentre as opções tarifárias à disposição dos
passageiros.

- Há que se ressaltar que a obrigação de transportar a bagagem, prevista na
legislação civil para os contratos de transporte de pessoas em geral (art. 734),
não obriga o transportador a levar toda e qualquer bagagem ou em qualquer
quantidade ou peso. Sendo assim, é legítimo que o transportador, atendendo às
normas legais e regulamentares, estipule as condições em que a prestação do
serviço se dará, não havendo, nesse ponto, nenhuma ofensa à lei nessa faculdade.
No caso do transporte aéreo, a própria Resolução 400/2016 da ANAC estabelece
em seu art. 14 uma franquia de bagagem de mão de 10 (dez) quilos, o que, em uma
primeira análise, atende ao disposto na lei civil e respeita as especificidades
típicas do contrato de transporte aéreo de pessoas.

- Analisando-se a realidade atual, constata-se que na prática, diversamente do que
ficou consignado na decisão liminar que a autora pretende ver revogada, a
disciplina do transporte de bagagem anterior à Resolução nº 400/2016 é
significativamente mais prejudicial aos consumidores do que aquela instituída
pelo novo regulamento, pois obriga a quem viaja sem bagagem ou com pouca
bagagem a subsidiar, no preço de sua passagem, aqueles poucos passageiros que
se utilizam de todo o limite da franquia vigente, pois hoje não há a opção para
aquele consumidor que pretende viajar com pouca bagagem de adquirir uma
passagem aérea mais barata com a dispensa da franquia de bagagem (im)posta à
sua disposição.

- Nesse sentido, importa ressaltar que, ao qualificar o contrato de transporte de
bagagem como contrato acessório do contrato do transporte de pessoas, a
Resolução nº 400/2016 não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas
reconheceu a sua natureza jurídica, uma vez que, segundo o que conceitua a
melhor doutrina, contrato acessório é aquele que depende ou que é pressuposto de
outro contrato, sendo portanto um contrato sem existência autônoma. Assim,
reputar o reconhecimento dessa qualificação pela Resolução como abertura para
prática abusiva de venda casada implicaria reconhecer igualmente que tal prática
abusiva já vem sendo há muito cometida pelas companhias aéreas e com inteiro
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respaldo da disciplina anterior do transporte de bagagens, obrigando tanto o
passageiro, que não tem opções de compra mais adequadas para sua situação,
como a companhia aérea, a quem sequer é permitido vender passagens sem a
oferta de limites de 23 kg para voos domésticos e dois volumes de 32 kg nas
bagagens despachadas. A nova legislação, pois, tem pelo menos a louvável virtude
de afastar esse obstáculo, cabendo à ANAC, ao Ministério Público, aos órgãos de
defesa do consumidor e aos próprios consumidores fiscalizar eventuais práticas
abusivas por parte das companhias aéreas que tendam a burlar a liberação do
limite gratuito de bagagem despachada para promover elevação arbitrária e
exorbitante de preços.

- De todo modo, no que se refere à bagagem, constata-se de plano que a
Resolução não chancela a venda casada, na medida em que o passageiro continua
livre para não levar nenhuma bagagem e, na eventualidade de decidir não
transportar consigo seus objetos, poderá celebrar contrato de transporte com
outra empresa, caso em que não haverá transporte de bagagem, mas sim de carga,
dissociando-se do contrato de transporte de passageiro. A liberdade de contratar
para o consumidor permanece incólume, não havendo ilegalidade da Resolução nº
400/2016 nesse tocante.

- Deferimento do pedido de tutela de urgência da ANAC para afastar a suspensão
da vigência dos artigos 13 e 14, § 2º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC,
ordenada em liminar concedida no processo nº 0002138-55.2017.4.03.6100,
restabelecendo-se a vigência integral do referido ato normativo até o julgamento
final do Conflito de Competência nº 151.550/CE pelo Superior Tribunal de
Justiça.

(…) 

Defiro o pedido de tutela de urgência da ANAC para, apreciando o pedido de
reconsideração da decisão liminar proferida no processo nº 0002138-
55.2017.4.03.6100, veiculado como requerimento de urgência incidental ao
processo nº 0816363-41.2016.4.05.8100, determinar o levantamento da suspensão
da vigência dos artigos 13 e 14, § 2º, da Resolução 400/2016 da ANAC, ordenada
em liminar concedida no processo nº 0002138-55.2017.4.03.6100, restabelecendo
a vigência integral do referido ato normativo até o julgamento final do Conflito de
Competência nº 151.550/CE pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Ocorre que esta decisão afrontou a autoridade da decisão

desse e. STJ, tendo em vista que o Juiz da 10ª Vara da Subseção Judiciária do

Ceará somente foi autorizado a proferir decisões URGENTES, o que,

evidentemente, não restou caracterizado na hipótese, como passo a demonstrar:
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(a) o pedido formulado pela ANAC não é urgente, porquanto não há

contradição nas decisões proferidas pelos Juízes da 10ª Vara da

Subseção Judiciária do Ceará e da 22ª Vara Cível da Subseção

Judiciária de São Paulo; 

(b) a questão já havia sido decidida pelo 22ª Vara Cível da Subseção

Judiciária de São Paulo, e posteriormente confirmada pelo Tribunal

Regional Federal da 3ª Região, em duas oportunidades: (i) agravo de

instrumento nº 5001762-48.2017.4.03.0000 e (ii) pedido de suspensão de

liminar nº 5001695-83.2017.4.03.0000;  e

(c) inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ANAC utilizou como argumentos, para embasar o pedido de

tutela provisória de urgência, o fato de que há pendente pedido de reconsideração (Doc.

21), formulado perante a 22ª Vara Federal de São Paulo, tendo em vista a suspensão do

andamento dos processos conexos à ACP nº 0816363-41.2016.4.05.8100 e que referida

decisão é contrária à sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Federal do Ceará. 

Contudo, os argumentos não prosperam, porquanto a questão já

foi decidida e confirmada pelo Tribunal Regional Federal e os pedidos formulados nas

ACP´s são diversos. 

Na ACP nº 0816363-41.2016.4.05.8100, em trâmite no Ceará, o

objeto da ação é exclusivamente “o reconhecimento da invalidade de diversos

dispositivos da Resolução nº 400, de 13.12.2016, quais sejam, os arts. 3º, 4º, § 2º, 9º, 11

e 19, o que implicará na ineficácia desses dispositivos” que, em síntese, dizem respeito

à aplicação de multa aplicada pelas companhias aéreas em caso de reembolso ou

remarcação de passagem e demais multas contratuais, contratação de serviços opcionais,

prazo para o consumidor desistir da compra e possibilidade de cancelamento do bilhete

de volta, caso o consumidor tenha adquirido os trechos de ida e volta, mas não tenha

embarcado na ida. (Doc. 01)
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Confira-se trecho da manifestação apresentada pela própria

ANAC naqueles autos, extraído do relatório da decisão que indeferiu a liminar requerida

na ACP nº 0816363-41.2016.4.05.8100 (Docs. 22 e 23):

“ (…) Em síntese bem posta pela ANAC em sua manifestação sobre o pedido
liminar e em sua contestação, o órgão autor alega o seguinte: 

"a) Art. 3º - previsão de que seja disponibilizada ao menos uma tarifa em que a
multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% do valor total dos
serviços de transporte aéreo – a disposição é atacada sob o argumento de que
representaria uma vantagem manifestamente excessiva, na forma do art. 39, V, do
Código de Defesa do Consumidor e de que extrapolaria a inteligência do § 3º do
art. 740 do Código Civil;  

b) Art. 4º, § 2º - dispõe acerca do valor final a ser pago, o qual deverá ser
acrescido de eventuais serviços opcionais contratados ativamente pelo
consumidor no processo de comercialização de passagem aérea - a autora
entende que o dispositivo representaria prática abusiva, capitulada no art. 39, V e
X do Código de Defesa do Consumidor. A leitura que faz do dispositivo é de que
este fora inserido tão somente para fazer face à desregulação da franquia de
bagagem despachada proposta pelo art. 13 da Resolução. Ademais, com vistas a
fortalecer o argumento da ilegalidade da liberação da franquia de bagagem
despachada, faz alusão ao art. 734 do Código Civil, de cujo entendimento
formulado pela requerente poderia se extrair a ilação de que o transporte de
pessoas englobaria, necessariamente, o transporte de bagagem despachada;  

c) art. 9º - especifica que as multas contratuais não poderão ultrapassar o valor
dos serviços de transporte aéreo - limita-se a autora a atacar o dispositivo por
entender que a conduta se insurge contra os princípios da dignidade da pessoa
humana, proporcionalidade, razoabilidade dentre outros. Alega que a medida se
distanciaria da própria razão da existência das Agências no seu papel regulador,
o qual, no entender da autora, serve para não desprezar aspectos pertinentes à
proteção do consumidor. 

d) art. 11 - trata da desistência da passagem adquirida , a qual poderá ser
realizada, sem ônus, desde que feita no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento do comprovante - alega a autora que o artigo fere o
disposto no art. 49 do CDC, o qual prevê o prazo de 7(sete) dias para o exercício
do direito de arrependimento para compras realizadas fora do estabelecimento
comercial. 

e) art. 19 - disciplina a possibilidade de cancelamento do trecho de volta, nas
passagens do tipo ida e volta em que o trecho inicial (de ida) não tenha sido
utilizado - aduz a requerente que a previsão regulatória representaria prática
abusiva (art. 39, V do CDC) e configuraria apropriação indébita a atrair a
aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
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Já na ACP nº 0002138-55.2017.4.03.6100 distribuída à 22ª Vara

Federal de São Paulo, o Parquet Federal objetiva: “i) declarar a nulidade do artigo 13

da Resolução nº 400/2016 permanecendo vigente as regras anteriores de franquia de

bagagem despachada e ii) condenar à ANAC a esclarecer como se dará a restrição do

peso e conteúdo da bagagem de mão permitida pelo artigo 14, § 2º da mencionada

Resolução.” (Doc. 04)

Assim, verifica-se que os pedidos formulados pelas partes são

diversos, não havendo que falar em contrariedade nas decisões, porquanto é vedado ao

juiz decidir aquém, além ou fora do pedido formulado, em atendimento ao princípio da

congruência.

A inexistência de contrariedade é de fácil percepção apenas pela

leitura das decisões proferidas pelos Juízes da 10ª Vara Federal do Ceará e da 22ª Vara

Federal de São Paulo, supra transcritas (Docs. 03 e 06), que se limitam a analisar apenas

as ilegalidade apontadas pelas partes, nos estritos termos dos pedidos formulados.

Não há que falar em urgência, capaz de ensejar pedido de tutela

provisória, decorrente da pendência de análise de pedido de reconsideração, porquanto a

questão já foi decidida pelo 22ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo e

confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em duas oportunidades: (i)

agravo de instrumento nº 5001762-48.2017.4.03.0000 e (ii) pedido de suspensão de

liminar nº 5001695-83.2017.4.03.0000. (Docs. 09 e 13).

Tal como destacado pela D. Relatora, Desembargadora Cecília

Marcondes, do TRF da 3ª Região, ao analisar o pedido de suspensão de liminar, não há

urgência em suspender a medida, haja vista que“a manutenção de um modelo de

cobrança já existente há décadas, sem que até então tenha havido reclamações

significativas por parte dos usuários, mostra que a alteração que a ANAC pretende

implementar, embora possivelmente bem-vinda, pode ser colocada em prática em

momento ulterior”. (Doc. 13).
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Por fim, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos

do artigo 300 do CPC/20151, depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos:

(a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

No caso, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo.

Isto porque a decisão proferida pelo Juiz da 22ª Vara Federal de

São Paulo, revogada pela decisão ora impugnada, apenas manteve o status quo existente

durante a vigência da Resolução 676/2000, da ANAC, “suspendendo a vigência dos

artigos 13 e 14, § 2º da Resolução 400/2016, até ulterior decisão judicial, ficando

mantida, por ora, as franquias em vigor, ou seja, 23 (vinte e três) quilos para voos

domésticos e duas malas de até 32 (trinta e dois) quilos, para os voos internacionais”. 

A ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo foram perfeitamente descritos na decisão proferida pela D. Relatora

Desembargadora Cecília Marcondes, nos autos do pedido de suspensão de liminar, que

consignou (Doc. 13):

“Assim, sem maiores lucubrações, não vejo como a manutenção da norma até

então vigente (Resolução n° 676/2000), que assegura a mais de uma década aos

consumidores o direito a uma franquia mínima de bagagem, pode ocasionar

grave risco de lesão à ordem pública (ordem administrativa) a justificar a

excepcional e drástica intervenção da Presidência do Tribunal permitida pela

Lei nº 8.437/92. Penso que apenas uma inviabilização concreta do sistema de

transporte aéreo justificaria a suspensão da liminar concedida, o que não ocorre

no caso em apreço”.

Portanto, indubitável que, no caso, não havia urgência a justificar

a atuação do Juiz da 10ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Ceará, para revogar a

1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
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decisão proferida pela 22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, confirmada

pelo Trib  u  nal Regional Federal da 3ª Região  .

Ademais, na decisão liminar proferida no CC nº 151.550/CE, a

Ministra Relatora determinou a suspensão das ações civis públicas nos 0000752-

93.2017.4.01.3400, 0002138-55.2017.403.6100 e 0810187-28.2016.4.05.8300, até

julgamento do conflito.

Ora, se a Ação Civil Pública nº 0002138-55.2017.403.6100

encontrava-se suspensa, por determinação desse Superior Tribunal de Justiça, não havia

amparo legal para o Juízo da 10ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Ceará cassar a

decisão liminar proferida naquela ACP e, como já dito, confirmada pelo Tribunal

Regional Federal da 3ª Região.

N  ão resta,  portanto,  dúvida  d  e que  o prolator da  decisão  

impugnada  exorbitou da competência que lhe foi conferida pela liminar proferida no  

Conflito de Competência  nº 151.550/CE,  em afronta à  autoridade  d  essa Corte Superior  

de Justiça.

4 – DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESSE E. SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA

A decisão em comento, além de ter sido proferida em desacordo

com a competência conferida por essa e. Corte ao Juízo da 10ª Vara da Subseção

Judiciária do Ceará, usurpou a competência desse e. Superior Tribunal de Justiça.

Como acima relatado, após a concessão da medida liminar pelo

Juiz da 22ª Vara da Subseção Judiciária de São Paulo, a ANAC interpôs o agravo de

instrumento nº 5001762-48.2017.4.03.0000, que foi parcialmente provido, para dar

efeito suspensivo ativo apenas quanto ao artigo 14, § 2°, da Resolução ANAC 400/2016,

mantendo, contudo, a decisão singular, quanto à manutenção das franquias de 23 (vinte e
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três) quilos para voos domésticos e duas malas de até 32 (trinta e dois) quilos, para os

voos internacionais (Docs. 07 e 09). 

De referida decisão foram opostos embargos de declaração, que

encontra-se concluso, devendo ser sobrestado até o julgamento final do Conflito de

Competência nº 151.550/CE, em decorrência do decidido liminarmente (Doc. 10)

Insurgiu-se ainda a ANAC em face da concessão de liminar pela

22ª Vara Federal de São Paulo, por meio do pedido de suspensão de liminar nº 5001695-

83.2017.4.03.0000, indeferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Doc. 13).

A decisão que revogou a liminar confirmada pelo Tribunal

Regional Paulista usurpou a competência desta Corte de Justiça, na medida em que as

decisões proferidas no agravo de instrumento e no pedido de suspensão de liminar

somente poderiam ser modificadas por este E. Superior Tribunal de Justiça, com a

insurgência da ANAC por meio de recurso especial.

Isto porque somente esta Corte Superior possui competência para

“julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos

Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e

Territórios, quando a decisão recorrida” contraria tratado ou lei federal, ou nega-lhes

vigência, nos termos do art. 105, III, “a”, da Constituição Federal.

Assim, o Juízo da 10ª Vara da Subseção Judiciária do Ceará

usurpou a competência deste Tribunal ao alterar as decisões proferidas pelo Tribunal

Regional Federal da 3ª Região, confirmadas no agravo de instrumento nº 5001762-

48.2017.4.03.0000 e no pedido de suspensão de liminar nº 5001695-83.2017.4.03.0000,

que mantiveram, ao menos em parte, a medida liminar concedida pelo Juiz da 22ª Vara

da Subseção Judiciária de São Paulo.

Ante o exposto, evidente a ilegalidade da decisão impugnada,

porquanto usurpa competência dessa Corte Superior de Justiça.
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5 – PEDIDO LIMINAR

Conforme autorizado por nosso ordenamento, é possível a

concessão de medida liminar no âmbito das reclamações. Nesse sentido, o art. 989 do

NCPC e o art. 188 do RISTJ convergem2.

No caso concreto é extremamente relevante a suspensão da

decisão proferida pelo Juiz da 10ª Vara da Subseção Judiciária do Ceará, que revogou a

medida liminar concedida pelo Juiz da 22ª Vara da Subseção Judiciária de São Paulo,

confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, uma vez que há perigo de dano

irreparável.

A probabilidade do direito alegado, configurador do fumus boni

iuris, resta suficientemente demonstrada por toda a documentação encaminhada em

anexo, na qual se comprova, documentalmente, o desrespeito à autoridade da decisão

liminar proferida pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência nº 151.550/CE. 

Ora, se o conflito ainda está pendente de julgamento (Doc. 16) e,

nesse meio tempo, sobreveio decisão do Juiz da 10ª Vara da Subseção Judiciária do

Ceará, (i) sem que houvesse urgência a embasar a análise de questões já resolvidas; (ii)

em processo suspenso por decisão dessa Corte; (iii) para cassar decisões confirmadas

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a verossimilhança do desrespeito à

autoridade da decisão do STJ está suficientemente demonstrada.

E mais, a usurpação de competência  ocorre  u  na medida em que  

as decisões proferidas pelo Tribuna  l  de piso somente p  o  deria  m  ser  modificadas  por es  s  a  

Co  r  te  de Justiça  , por meio do recurso  próprio.  A  o revés, foram revogadas por decisão  

de juiz de primeira instância,   que não estava autorizado a fazê-lo  .

2 Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
(…) II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano
irreparável;
Art. 188. Ao despachar a reclamação, o relator:
(…) II - ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável a suspensão do processo ou do ato
impugnado
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Quanto ao perigo de demora e de danos irreparáveis com a

manutenção do ato impugnado, deve-se registrar que as companhias aéreas já estão se

beneficiando das normas veiculadas pela Resolução 400/2016 da ANAC, em detrimento

dos consumidores, que se veem obrigados a levar seus pertences em mãos ou pagar para

despachar as bagagens, sem que nenhuma contrapartida financeira tenha havido no preço

das tarifas cobradas.

Dessa forma, resta demonstrado que a manutenção da decisão

proferida pelo Juiz da 10ª Vara da Subseção Judiciária do Ceará extrapolou os poderes

que lhe foram conferidos na liminar proferida nos autos do Conflito de Competência nº

151.550/CE.

6 – CONCLUSÃO E PEDIDOS

Isso posto, considerando que houve usurpação de competência e

desrespeito à autoridade desse Superior Tribunal de Justiça, pelo ato judicial praticado

pelo Juiz da 10ª Vara da Subseção Judiciária do Ceará, requer o MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL:

(a) seja deferida a medida liminar, para suspender o ato judicial

impugnado, proferido pelo Juiz da 10ª Vara da Subseção

Judiciária do Ceará, comunicando-se-lhe o teor da decisão e

requisitando informações no prazo de 10 dias;

(b) seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada e

confirmada a medida liminar, para restabelecer as decisões

proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no

agravo de instrumento nº 5001762-48.2017.4.03.0000 e no

pedido de suspensão de liminar nº 5001695-83.2017.4.03.0000,

ante a ausência de urgência e a usurpação da competência desta

Corte Especial.
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Requer, ainda, que a reclamação seja distribuída à relatora do

Conflito de Competência nº 151.550/CE, Excelentíssima Senhora Ministra Assusete

Magalhães.

Dá-se à presente reclamação o valor de R$ 1.000,00 (um mil

reais), para os fins e efeitos de direito.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 06 de setembro de 2017.

SANDRA CUREAU

Subprocuradora-Geral da República
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