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Apelação n.º 0004103-16.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relator : Juiz Marcelo Badaró Duarte
Apelante : VRG Linhas Aéreas  SA 
Advogada : Cataryny de Castro Avelino (OAB: 3474/AC) 
Advogado : Karlynete de Souza (OAB: 3797/AC) 
Apelado : GILBERTO MATOS DE ARAÚJO 
Advogado : Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) 

JUIZADO CÍVEL. CDC. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DO 
VOO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL 
E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Cliente que adquiriu passagens aéreas com antecedência para o trecho 
Rio Branco/Guarulhos, com conexão em Porto Velho e escala em Cuiabá para realizar, 
em família, cruzeiro marítimo, cujo embarque seria no Porto de Santos no dia 13 de 
março de 2012. Todavia, fora surpreendido por um e-mail da reclamada que noticiava o 
cancelamento do voo para o dia marcado, com sugestão de embarque para data 
superior ao do cruzeiro marítimo previamente agendado e programado, frustrando, 
assim, o encontro com os outros membros da família residentes em Cuiabá, de onde 
seguiriam, em van contratada, para o planejado cruzeiro. Realizadas as tentativas 
possíveis para solução de seu problema, nenhuma alternativa fora ofertada pela 
reclamada que atendesse às necessidades do consumidor, razão por que requereu 
concessão da antecipação dos efeitos da tutela para impor à requerida a obrigação de 
adquirir e emitir bilhetes de passagens aéreas para os reclamantes, inversão do ônus 
da prova, bem como, indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$12.440,00 
(doze mil, quatrocentos e quarenta reais). Em sentença, restou consignada a 
condenação da reclamada para pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 
dano moral, objeto do presente recurso inominado.

2. Danos morais configurados e arbitrados em patamar razoável e 
proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 
como, aos critérios de punição, reparação e pedagogia.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula 
de julgamento como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

4. Custas de Lei e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte 
por cento) do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0004103-16.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Desembargadores do 1ª Turma 
Recursal dos Juizados Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, em conhecer e negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas 
arquivadas.

Rio Branco-Acre, 5 de novembro de 2014.

Juiz Marcelo Badaró Duarte
Relator
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