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Classe : Recurso Inominado n.º 0605167-70.2016.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Fernando Nóbrega da Silva
Apelante : Operadora e Agência de Viagens CVC Tur S.A (CRG Rio Viagens e Turismo 
LTDA.) 
Apelante : S. J. R. SERVIÇOS LTDA - ME 
Advogado : Jonathan Araújo Weber (OAB: 4476/AC) 
Advogado : Ricardo Martins Motta (OAB: 233247/SP) 
Advogado : Gustavo Viseu (OAB: 117417/SP) 
Advogado : Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC) 
Advogado : Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB: 117417S/SP) 
Apelado : Flávio Costa Rodrigues 
Advogado : João Paulo de Aragão Lima (OAB: 3744/AC) 
Advogada : Francielle Dias Izidoro (OAB: 3656/AC) 
Advogado : RICARDO BOTELHO FONSECA (OAB: 2931/AC) 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS 
MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGENS AÉREAS. EMBARQUE. 
IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA A 
RESPEITO DA DATA EXATA DO VOO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
DANO MORAL E MATERIAL, ESTA ÚLTIMO NA FORMA SIMPLES. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. 
RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.- Em sua exordial, o consumidor alega que adquiriu um pacote de viagem de turismo, 
que compreendia duas passagens aéreas de ida e volta de Rio Branco/AC para Porto 
Seguro/BA, além de oito diárias com direito a café da manhã, tendo pagou o valor global 
de R$-3.618,76 (três mil seiscentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). Afirma que 
por "má comunicação e interpretação" (fl. 03), perdeu o voo, pois ao ser informado que 
este sairia na madrugada de quarta-feira, entendeu que seria de quarta para quinta-feira.

2.- A sentença (fls. 137/138) condenou as reclamadas no pagamento solidário de 
R$-3.000,00, a título de danos morais, e ainda na obrigação de restituição simples de 
R$-2.132,85, referente aos valores comprovadamente desembolsados (fls. 128/135).

3.- Os reclamados interpuseram conjuntamente o recurso, pedindo a improcedência da 
demanda.

4.- E assiste razão em parte aos insurgentes.

5.- Conforme se vê no próprio relato inicial, por "má comunicação e interpretação", o 
reclamante perdeu o voo, pois ao lhe informarem que este sairia na madrugada de quarta-
feira, entendeu que seria de quarta para quinta-feira.

6.- O instrumento contratual juntado pelo próprio reclamante/recorrido informa, 
pormenorizadamente e de forma adequada e clara, a data da viagem, horários dos voos e as 
diárias do hotel, nos termos preceituados pelo art. 6º, III, do Código Consumerista, como 
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se vê às fls. 30/31.

7.- A suposta informação errônea de algum funcionário dos reclamados não restou 
comprovada.

8.- Assim, entendo que o abalo moral suportado se deu em grande parte por culpa do 
próprio reclamante, que não se ateve à sua obrigação no que concerne ao cumprimento do 
pactuado em documento disponibilizado com antecedência e de fácil compreensão ao 
homem médio.

9.- Quanto à restituição de valores, deve ser mantida a sentença, conforme fundamentação 
apresentada. 

10.- Diante desse contexto, a conclusão é pela reforma da sentença tão somente com 
relação ao dano moral arbitrado, devendo ser mantida a sentença em seus demais 
termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11.- Recurso parcialmente provido. Custas processuais pelo recorrente. Sem 
condenação em honorários, em razão do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado 
n.º 0605167-70.2016.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 1ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, sem voto, e 
composição, além do Relator, dos Juízes MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA e 
RAIMUNDO NONATO DA COSTA MAIA, em conhecer e dar provimento parcial ao 
Recurso, nos termos do voto do relator. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, 
digitei.

Rio Branco – AC, 16/05/2018.

Juiz de Direito Fernando Nóbrega da Silva
Relator
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