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A recente Lei do Turismo (Lei 11.771
1/08, de 17/1
10/2008) deffine em seu artigo
a
27 o co
onceito de agência de
er consideradas serviços
s de operaçã
ão de viagenss e, ainda, aquelas
turismo, as atividades que podem se
ntares e que podem ser oferecidas
o
ao
o consumidor. Logo, a atiividade exerccida pela agê
ência
complemen
consiste primordialmentte na intervenção comisssionada entre
e fornecedorres e consum
midores de se
erviços
Q
a agê
ência vende passagens ou
o comercializa excursõe
es que não ssejam diretam
mente
turísticos. Quando
operadas po
or ela própria
a, pratica sim
mplesmente um ato de in
ntermediação
o pura, estreiitando e ajus
stando os
interesses dos
d viajantess com os efetivos prestad
dores dos se
erviços contra
atados.
a passageirro os bilhetess ou o vouch
her da viagem
m, acaba a in
nterferência d
da agência. Nessa
Entregues ao
hipótese, ela não poderrá ser respon
nsabilizada por
p dano causado ao consumidor. Isto
o porque não
o poderia
o
concrreta porquan
nto não foi qu
uem prestou os serviços danosos. De
este modo, in
nexiste nexo
o
lhe causar ofensa
de causalidade entre o dano
d
causad
do por terceirro ao consum
midor e as attividades exe
ecutadas pella agência.
ência que ap
penas interm
mediou a conttratação e qu
ue a sua atua
ação foi
Nesse passso, demonstrrado pela agê
concluída satisfatoriame
ente, torna-se indiscutíve
el que o dano
o causado fo
oi por culpa e
exclusiva de terceiro,
a de responsabilidade.
isentando-a
ência executa
ar, ou fornece
er diretamen
nte, os serviç
ços de turism
mo. Nessa hip
pótese, respo
onderá na
Pode a agê
medida doss serviços po
or si executad
dos, ou forne
ecidos, e que
e tenham sido malsucedidos perante o
consumidorr. Exige-se, para
p
penalizá
á-la, a sua attuação direta
a. Realizando
o mera interm
mediação nã
ão existirá
responsabilidade da agê
ência.
q se procla
amam defenssoras do con
nsumidor têm
m pregado a responsabilidade absolu
uta das
Entidades que
agências de
e turismo, me
esmo naquelas hipóteses em que a empresa
e
atuou como sim
mples interme
ediária.
Decisões ju
udiciais ratificcam esse enttendimento. Todavia, ess
sa percepção
o apressada deverá ser revista.
r
a
a tese
e da responssabilidade irrrestrita esque
ece que a ag
gência de turrismo quando opera
Ora, quem acolhe
dessa forma
a é comissio
onada com um
m percentua
al sobre o vallor de venda dos serviçoss executados por
terceiros. Nesse caso in
ndagar-se-ia: “Como poderá a agência, nos casoss de intermediação pura,, se
mente pelo dano
d
havido, repetidas ve
ezes agravad
do por preten
nsões lastrea
adas em
responsabilizar integralm
omissão e, po
ois, ganho efetivo, repres
sentou apenas um perce
entual sobre o valor
dano moral, se a sua co
or?” Como, então, indenizzar 100% - ou
o mais - qua
ando são reccebidos, em média,
m
cobrado pello fornecedo
apenas 10%
%? Evidente o abuso!
o poderá ser responsabiliizada por um
m serviço defficiente que n
não executou
u e pelo
Portanto, a agência não
v
contrata
ado e pago p
pelo passage
eiro. Para a
qual não foii comissionada com a inttegralidade - 100% - do valor
hipótese co
ontinuam atua
alíssimas as máximas “n
ninguém dá o que não tem
m” (nemo da
at quod non habet)
h
ou
“pode ser obrigado a co
oisas impossíveis” (ad impossibilia ne
emo tenetur)..
A chamada Lei do Turismo chegou em
e boa hora
a. Precisamos, todavia, utilizá-la camiinhando com
m conceitos
m
do que isso, realmen
nte justos. Em
mbriagar-nos
s pela miragem causada
a pela obrigaç
ção sem
sólidos e, mais
limites das agências
a
de turismo ape
enas as aniqu
uilará, gerando dissabore
es muito maiiores aos con
nsumidores,
iludidos pela
a sua própria
a insensatezz.
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