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Acórdão n.º : 11.609
Classe : Apelação n.º 0607056-64.2013.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiza Rogéria José Epaminondas Tomé da Silva
Apelante : GOL / VRG Linhas aéreas S/A 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) 
Apelado : André Sabino da Silva 
Advogado : Dougllas Jonathan Santiago de Souza (OAB: 3132/AC) 

RECURSO INOMINADO. AUTOR QUE PAGOU TAXA DE REMARCAÇÃO E SE 
SENTIU PREJUDICADO PELA COMPANHIA AÉREA, QUANDO O VOO FOI 
REMARCADO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO 
DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Autor ingressou com ação contra a empresa aérea reclamada, tendo em vista 

que adquiriu passagens para ele e sua familia, viajarem até a cidade de Recife – PE, para 

passar férias. Ocorre que olhando no site, percebeu que havia um horário melhor para 

chegar a cidade, ligou para companhia aérea e solicitou que fosse feita a remarcação, 

sendo informado que seria cobrado o valor de R$ 100,00, por passageiro, para remarcar 

o voo. Após consentir com o valor cobrado, efetuou o pagamento. Alguns tempo 

depois, recebeu um e-mail informando que haveria uma alteração em seu voo. Sob 

alegação de que haveriam impedimentos operacionais. Embarcou para recife na data 

marcada e no retorno teve seu voo alterado também, pois teve que voltar um dia antes 

do programado. Pede ressarcimento do valor pago pela remarcação e ainda danos 

morais.

Sentença que determinou a devolução simples do valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) pago pela remarcação e ainda condenou ao pagamento do valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. Recurso da empresa ré, alegando: 

Caso fortuito, reestruturação da malha aérea e excludente de responsabilidade. 

Impossibilidade de caracterização do dano moral. Redução do quantum indenizatório – 

excessivo valor da condenação imposta. Inêxistência de danos materiais. 

Trata-se de alegação de dano sofrido, tendo em vista que o autor comprou 

passagem aérea e algum tempo após a compra, solicitou remarcação do voo, para que 

pudesse chegar em um horário melhor ao seu destino, e efetuou o pagamento. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Gabinete da Juíza Relatora. 2

Entretanto, não houve cancelamento do voo, nem problemas no embarque e ele não 

ficou impedido de viajar. A falha na prestação do serviço configurada. Contudo, 

necessária a redução do quantum arbitrado a patamar condizente com a situação fática. 

Em assim sendo, voto pela redução do dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais), 

devendo ser mantida quanto ao mais, valor este que atende os requisitos da 

proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-represssivo do instituto.

Sentença reformada apenas para reduzir o valor do dano moral para 

R$4.000,00 (quatro mil reais). Custas de lei. Sem condenação em honorários em razão 

do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0607056-64.2013.8.01.0070, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência em exercício da Juíza 
ROGÉRIA JOSÉ EPAMINONDAS TOMÉ DA SILVA, Relatora, e composição dos 
Juízes GILBERTO MATOS DE ARAÚJO, e FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA 
JUNIOR, em conhecer e dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do Voto da 
Relatora que integra o presente aresto. Votação unânime. Eu, Priscila Torres Rangel, 
Oficial de Gabinete, digitei.

Rio Branco – AC, 16 de julho de 2015.

Juíza Rogéria José Epaminondas Tomé Da Silva
Relatora
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