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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004592-37.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são 
apelantes LUIS FERNANDO MONTEIRO FERREIRA e VANESSA RODRIGUES 
MOURÃO, são apelados CONTINENTAL AIRLINES INC e DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI DE 
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES DE 
ANDRADE JÚNIOR.

São Paulo, 28 de março de 2018.

Denise Andréa Martins Retamero
Relator

Assinatura Eletrônica
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24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

VOTO Nº 7692

APELAÇÃO Nº 1004592-37.2017.8.26.0564 

COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO

APELANTES: LUIS FERNANDO MONTEIRO 

FERREIRA E VANESSA RODRIGUES MOURÃO 

APELADOS: CONTINENTAL AIRLINES INC E 

DECOLAR.COM LTDA.

JUIZ PROLATOR: CARLO MAZZA BRITTO MELFI 

RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte Aéreo  
“Overbooking”  Danos morais e materiais não evidenciados  
Companhia Aérea que prontamente reacomodou os Autores em 
novo vôo de outra companhia na mesma data e em 30 minutos  
Autores que chegaram ao destino sem maiores atrasos e prejuízos 
 Desembarque em aeroporto diverso do planejado que também 

não gerou prejuízos  Distância similar entre os aeroportos e o 
hotel  A locação de veículo também seria necessária mesmo com 
o desembarque no aeroporto planejado  Ausência de prova de 
desembolso de valor antecipado de locação de veículo  
Documentos juntados em sede recursal que não podem ser 
considerados  Inteligência dos artigos 434, 435 e 1.014 do Código 
de Processo Civil  Sentença de improcedência mantida  
Ratificação da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do 
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça  Recurso 
improvido.

VISTOS.

Trata-se de Recurso de Apelação 

interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou 

improcedente o pedido, condenando os requerentes ao pagamento 

das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios 

arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, para cada um 

dos requeridos, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 
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Insurgem-se os Autores, alegando, em 

síntese, que não foram observadas as conseqüências geradas pelo 

“overbooking”, ainda mais se tratando de coautora grávida de 06 

meses; restou caracterizada a duplicidade de despesas com aluguel 

de veículo em dois aeroportos; o “overbooking” do vôo gerou 

destino inicial diverso do contratado, sem qualquer alternativa para 

os Autores e que os danos morais e materiais restaram bem 

demonstrados. 

Pleiteiam o provimento do recurso, para 

que sejam condenadas as Apeladas ao pagamento de indenização 

por danos materiais de R$ 1.030,92 (hum mil e trinta reais e 

noventa e dois centavos), corrigidos desde o desembolso e juros de 

mora desde a citação e por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) para cada um dos Autores, além das custas e dos honorários 

sucumbenciais. 

Houve as contrarrazões somente da 

United Airlines Inc.

É o relatório.

O recurso não merece provimento, 

devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se 

encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Art. 252. Nos recursos em geral, o 
relator poderá limitar-se a ratificar os 
fundamentos da decisão recorrida, quando, 
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
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Na Seção de Direito Privado deste E. 

Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado 

tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis 

repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável 

duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação 

0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11ª Câmara, 

julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000, 

Relator Moura Ribeiro, 11ª Câmara, julgada em 29/03/2012; 

Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11ª 

Câmara, julgada em 29/03/2012.

Cumpre destacar, que o Superior Tribunal 

de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa 

omissão ou ausência de fundamentação: 

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO 
PROFERIDO EM EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA 
SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO 
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É 
predominante a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça em reconhecer a 
viabilidade de o órgão julgador adotar ou 
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, 
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que 
tal medida encerre omissão ou ausência de 
fundamentação no decisum. 3. Recurso 
Especial não provido  (STJ-2ª T., REsp 
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA).”

No caso em exame, observa-se que o 
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Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos 

e corretamente concluiu que:

“(...) Decido. A hipótese é de julgamento 
antecipado ante a desnecessidade de produção de qualquer outra 
prova, bastando os documentos já juntados aos autos, na forma do 
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, dou 
por superada a preliminar de ilegitimidade de parte alegada na 
contestação pela requerida Decolar, nos expressos termos do art. 
488 do Código de Processo Civil, diante do princípio da 
prevalência do julgamento de mérito, por ser hipótese de 
improcedência. Observo, de inicio, que os autores propuseram, 
perante a 9ª Vara Cível local, uma outra ação de indenização em 
face da empresa American Airlines Inc 
(Processo1004494-52.2017.8.26.0564), em razão de extravio de 
bagagem ocorrida no mesmo voo aqui relatado, diante do 
overbooking havido no voo contratado com a ré destes autos, 
United AirlinesInc. Naquele feito, foi proferida sentença de parcial 
procedência, condenando-se aquela requerida (American Airlines 
Inc) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 
Tal demanda não foi noticiada nos autos pelos autores. Aliás, se 
somados os pedidos das duas demandas, os autores teriam auferido 
o valor de R$46.820,70. Conforme se depreende dos autos, os 
autores contrataram com a ré United Airlines Inc, mediante a 
intermediação da corré Decolar. Com, duas passagens aéreas com 
embarque agendado para o dia 24.12.2016, às 23h00, com destino à 
cidade de Nova York,aeroporto Internacional Newark Liberty. 
Como se depreende dos autos, diante do overbooking, os autores 
foram devidamente acomodados na aeronave de outra companhia 
aérea, qual seja, American AirlinesInc. O documento de fls. 20/21 
demonstra que o voo no qual os autores foram reacomodados, 
decolou apenas 30 minutos após o horário que fora contratado e 
não houve atraso relevante em relação ao horário previsto para 
chegada à Nova York. Em outras palavras, de forma a evitar 
qualquer dano aos autores, a companhia aérea requerida 
diligentemente providenciou a locação dos autores em outro voo de 
horário bastante próximo e destino equivalente, fato este 
incontroverso.Os fatos narrados e comprovados pelos documentos 
de fls. 18/19, 20/21 e 99 de forma alguma caracterizam dano moral 
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indenizável pois, sem atraso significativo, não foram feridos os 
atributos da personalidade humana. Os autores também não 
demonstraram qualquer dano material decorrente da locação de 
veículo, pois, ainda que tivessem pousado no aeroporto planejado, 
seria necessária tal contratação para chegarem ao hotel e não consta 
dos autos que os requerentes tivessem desembolsado 
antecipadamente o valor correspondente naquele aeroporto. Nada 
indica, portanto, que tenham pago o valor de duas 
locações.Interessante é que, ao se manifestarem a respeito da 
contestação da companhia aérea (fls. 133/139), os autores não 
questionaram a similitude de horários e distância entre hotel e 
aeroporto em que desembarcaram, preferindo alegar singelamente 
um suposto dano "in re ipsa" pelo simples fato do overbooking, a 
demonstrar a ausência de fundamento para a propositura da 
demanda. E, se não bastasse, ficou clara a ausência de duplo 
desembolso por despesas com aluguel de veículo, de forma que 
nada foi alegado nesse sentido, muito menos comprovado. (...)”. 

A prestação de serviço entre a companhia 

de transporte aéreo e passageiro caracteriza uma relação de 

consumo, devendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva 

diante de eventual defeito na prestação do serviço.

Ao que se verifica do processo, os 

Autores-Apelantes adquiriram passagens aéreas da United Airlines 

Inc, por intermédio da Decolar.com, com embarque no Aeroporto 

Internacional de Guarulhos com destino à Nova York, ao 

Aeroporto Internacional Newark Liberty, para o dia 24 de 

dezembro de 2016, às 23h00 (vôo UA148). E, de Nova York 

seguiriam viagem para Las Vegas, no dia 27 de dezembro de 2016 

e de Las Vegas para Houston, no dia 01 de janeiro de 2017 e de 

Houston retornando para Guarulhos, nesta mesma data. 

Contudo, ao realizarem o “check-in”, os 
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Autores-Apelantes foram informados da ocorrência do 

“overbooking”. 

A prática de “overbooking” se caracteriza 

pela venda de mais passagens aérea do que o número de assentos 

disponíveis na aeronave. 

Em razão da superlotação do vôo, os 

Autores-Apelantes foram reacomodados em aeronave de outra 

companhia aérea, qual seja, American Airlines Inc.

As passagens aéreas da American Airlines 

Inc. demonstraram que os Autores-Apelantes decolaram, de fato, 

no mesmo dia 24 de dezembro de 2016, às 11h30P, ou seja, às 

23h30min.

O que se pode verificar é que houve a 

imediata reacomodação dos Autores em outra aeronave, tanto que a 

partida do vôo atrasou somente 30 minutos após o horário 

anteriormente contratado. 

Então, a Companhia Aérea adotou as 

providências necessárias para evitar e minimizar eventuais 

prejuízos dos Autores. 

Em que pese ser atividade comum nas 

empresas aéreas o “overbooking”, este procedimento é 

caracterizado como inadimplemento contratual, sendo sua conduta 

reprovável. 

Contudo, no presente caso, a empresa 

aérea rapidamente prontificou a reacomodação dos Autores em 

outro vôo, sem qualquer atraso relevante. 

Nota-se que a única alteração sofrida 
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pelos Autores foi a mudança de aeroporto, pois o destino seria 

Aeroporto Newark Liberty e desembarcaram no Aeroporto John F. 

Kennedy. E, esta alteração, ao que se verifica do processo, não 

gerou prejuízos aos Apelantes. 

A Apelada bem demonstrou, em sede de 

contestação, que a distância entre os Aeroportos John F. Kennedy e 

Newark em relação ao hotel é similar, conforme mapas 

apresentados às fls. 96/97. 

Tanto é assim que os próprios Autores 

sequer questionaram a distância entre hotel e aeroporto em que 

desembarcaram. 

Desta forma, tal fato também não trouxe 

qualquer dano aos Apelantes. 

Assim, em que pese o inadimplemento 

contratual, a Apelada solucionou o problema em tempo razoável, 

de forma que os Autores-Apelantes não perderam dia de viagem, 

hospedagem e nem deixaram de usufruir da viagem contratada. 

Desta forma, não restou demonstrado 

qualquer dano, requisito essencial para configurar o dever de 

indenizar. 

Ora, os transtornos narrados pelos 

Autores constituíram mero aborrecimento e dissabor, que não 

fugiram da normalidade, de forma a não representar fato passível 

de repercussão em verba de dano moral.

Como ensina Rui Stoco:

“Significa dizer, em resumo, que o 
dano em si, porque imaterial, não depende de 
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prova ou de aferição do seu quantum. Mas o 
fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua 
potencialidade ofensiva, dependem de 
comprovação, ou pelo menos que esses 
reflexos decorram da natureza das coisas e 
levem à presunção segura de que a vítima, 
face às circunstâncias, foi atingida em seu 
patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu 
'vultus', seja, ainda, com relação aos seus 
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais 
caro e importante” (Tratado de 
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5ª Edição, 
pág. 1381/82).

Em que pese a coautora estar grávida de 

06 meses, o fato é que inexistiu prova de que os fatos relatados 

expuseram os Apelantes-Autores a situação vexatória ou 

desequilíbrio emocional grave. 

Com relação ao dano material referente 

ao aluguel de carro por quatro dias de estadia em Nova York, este 

também não restou demonstrado. 

Em primeiro, porque a locação de veículo 

seria necessária mesmo que tivessem desembarcado no Aeroporto 

Newark.

Em segundo, os Apelantes não 

demonstram, no momento oportuno, que desembolsaram qualquer 

valor antecipado de locação de veículo. 

Os documentos de fls. 167/170 juntados 

em sede recursal não podem ser apreciados nesta fase processual. 

Isto porque, incidem as hipóteses previstas nos artigos 434, 

“caput”, 435, “caput” e 1014, “caput”, todos do Código de 
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Processo Civil, in verbis:

“Art. 434 - Incumbe à parte instruir a 
petição inicial ou a contestação com os 
documentos destinados a provar suas 
alegações.” 

“Art. 435 - É lícito às partes, em 
qualquer tempo, juntar aos autos documentos 
novos, quando destinados a fazer prova de 
fatos ocorridos depois dos articulados ou para 
contrapô-los aos que foram produzidos nos 
autos”. 

“Art. 1014 - As questões de fato, não 
propostas no juízo inferior, poderão ser 
suscitadas na apelação, se a parte provar que 
deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Não se trata de documento novo. 

No presente caso, a juntada do documento 

foi extemporânea, ou seja, somente em sede de recurso, sem 

qualquer motivo plausível, o que impede a sua apreciação, ainda 

que a parte contrária tenha se manifestado sobre ele em 

contrarrazões. Os Autores-Apelantes não trouxeram nenhum 

motivo que os impediu de juntá-los anteriormente. 

Desta forma, tais documentos deixam de 

ser apreciados nesta sede recursal. 

Portanto, não restaram demonstrado os 

danos sofridos pelos Autores, de forma que nada há que ser 

indenizado. 

Por fim, ressalto a observação feita pelo 

d. Juiz Sentenciante: 
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“(...) os autores propuseram, perante 
a 9ª Vara Cível local, uma outra ação de 
indenização em face da empresa American 
Airlines Inc 
(Processo1004494-52.2017.8.26.0564), em 
razão de extravio de bagagem ocorrida no 
mesmo voo aqui relatado, diante do 
overbooking havido no voo contratado com a 
ré destes autos, United AirlinesInc. Naquele 
feito, foi proferida sentença de parcial 
procedência, condenando-se aquela requerida 
(American Airlines Inc) ao pagamento de 
indenização por danos materiais e morais. Tal 
demanda não foi noticiada nos autos pelos 
autores. Aliás, se somados os pedidos das duas 
demandas, os autores teriam auferido o valor 
de R$46.820,70 (...)”. 

Enfim, com o insucesso do recurso e 

dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar 

para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao 

patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do 

NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários 

fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional 

realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o 

disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo 

geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para 

a fase de conhecimento”.

Sendo assim, arbitrados em primeira 

instância os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, 

majoro tal verba para 17% do valor da causa, nos termos da 
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legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho 

gastos para a solução da demanda.

Posto isto, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso.

            DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

     Relatora
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