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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9077508-54.2009.8.26.0000, 
da Comarca de São Paulo, em que é apelante YARA DE CARVALHO KOBERLE, é apelado 
SOUTH AFRICAN AIRWAYS LTD.

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS CARLOS DE 
BARROS (Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.

São Paulo, 10 de setembro de 2012. 

Maria Lúcia Pizzotti
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: YARA DE CARVALHO KOBERLE

APELADO: SOUTH AFRICAN AIRWAYS

COMARCA: São Paulo

MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. José Henrique Fortes Muniz Júnior

(mlf)

EMENTA
INDENIZAÇÃO  DANOS MORAIS  TRANSPORTE AÉREO  
CERCEAMENTO DE DEFESA- INOCORRÊNCIA - ERRO NA 
EMISSÃO DO BILHETE  IMPEDIMENTO DE EMBARQUE
1 - Cerceamento de defesa não constatado; julgamento antecipado 
(Art. 330, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5º, 
LXXVIII, da CF), se a matéria se tratar essencialmente de direito 
ou já estiver devidamente comprovada;
2  Erro material na emissão do bilhete pela companhia aérea, que 
impossibilitou o embarque da passageira.
3  Consumidora que se viu obrigada a adquirir outro bilhete, em 
outra companhia aérea e utilizando o seu cartão de crédito pessoal, 
a fim de chegar à data programada ao seu destino. Dano moral 
configurado.
4  Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve 
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar 
causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, 
com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram, e 
também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, 
não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, 
sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual 
seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as 
consequências de seu ato ilícito;
RECURSO PROVIDO.

I

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 129/132, cujo relatório 
se adota, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das verbas de 
sucumbência.

Entendeu, a magistrado a quo, que o embarque da autora não ocorreu por culpa da 
companhia aérea, mas por erro do agente emissor do bilhete, sendo a autora avisada com antecedência 
do ocorrido.

Irresignada, apela a autora.
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Preliminarmente, alegou cerceamento de defesa. No mérito, aduziu em suma que, celebrou 
com a ré contrato de transporte, quitando o valor da passagem. Em consequência, a apelada emitiu o 
respectivo bilhete. Contudo, a companhia aérea não cumpriu a sua parte do contrato, uma vez que não 
transportou a apelante no horário e data pactuados. Pede a condenação da South African Airways ao 
pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Corte.

Vieram aos autos contrarrazões, onde a apelada pugnou pela manutenção da sentença e o 
improvimento do recurso. 

II

É a síntese do necessário.

Trata-se de ação por meio da qual pretendia a autora ser indenizada moralmente, em 
virtude de não ter conseguido embarcar pela companhia aérea South African Airways. Alegou que apesar 
de ter comprado e quitado o bilhete aéreo, na hora do embarque, foi impedida por funcionários da 
companhia aérea, sob o argumento de que havia um erro em seu bilhete, uma vez que o mesmo foi 
emitido como passagem de classe executiva e o correto seria  econômica.

Afirmou ainda, que comprou outra passagem aérea para o trecho Mumbai, Dubai e 
Johanesburgo utilizando-se do seu cartão de crédito. Ainda, acrescentou que no trecho 
Johanesburgo São Paulo, conseguiu utilizar o bilhete que não pode usar em Mumbai.

A ré em contestação, alegou que o agente de viagens já sabia que havia no bilhete aéreo 
um erro de digitação, que colocou a autora em classe executiva, quando na verdade o bilhete era de 
classe econômica. Aduziu ainda, que “O erro no bilhete aéreo aliado a lotação dos voos por causa do 
Fórum Social Mundial, fazia com que o agente presumisse que a Autora teria problemas no embarque;” e 
que o agente de viagens em virtude disso, teria feito reservas em outras companhias, se prontificando a 
reembolsá-la pelas despesas.

O pleito foi julgado improcedente em Primeira Instância, apelando a autora.

Examino a matéria preliminar.

De plano, consigno que não há que se falar em nulidade da decisão por cerceamento de 
defesa. Muito embora afirme a apelante que não foi produzida prova que alega seja imprescindível à 
correta solução do litígio, o fato é que a matéria tratada é eminentemente de Direito. Como bem observou 
o I. Des. Relator da Apelação 756.897-6:

“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que se 
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caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser matéria exclusivamente de direito; 
ou, mesmo de fato e de direito; e até a revelia. É a partir da análise da causa que o 
Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para 
amoldar a situação do artigo 330 do CPC, ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é 
uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda (AP. n 
117.597-2, 9ª Câmara Civil do TJSP, RT 624/95)”.

O que se entende acerca da questão a envolver a decisão do Juízo a quo, pelo julgamento 
antecipado ou não, é a análise dos pontos controvertidos, observando-se se eles imprescindem de 
dilação probatória para o seu deslinde.

O recurso comporta acolhimento.

A apelada alicerça sua defesa no fato de que firmou contrato de transportes com a 
empresa ré, e esta descumpria a sua parte no pactuado, uma vez que impediu o seu embarque na data e 
dia programados.

Ora, assiste razão à apelante. As cópias dos bilhetes juntados aos autos, comprovam que a 
autora adquiriu o bilhete da empresa ré.

Não socorre a empresa aérea a alegação de que o agente de viagem da autora tinha 
ciência do erro de digitação. A missiva juntada a fls.15, pela própria apelante, comprova que o seu agente 
de viagem ficou sabendo por meio de seus pais, que em data anterior, também não conseguiram 
embarcar em virtude de overbooking, aliado a um erro de digitação das passagens.

Tratando-se de contrato de transporte de pessoas, a responsabilidade da apelada é 
objetiva.

A conduta do agente de viagem, não exime a empresa aérea da sua obrigação. Era dever 
da apelada, providenciar o embarque da autora, uma vez que ela própria reconhece a realização do 
pacto, quando afirma que no bilhete constava que se tratava de passagem de classe executiva, quando o 
correto seria de classe econômica.

No caso concreto, o que observamos é que efetivamente houve a contratação do serviço, e 
a empresa transportadora, não cumpriu a sua parte no trato. A autora foi obrigada a adquirir outro bilhete, 
por outra companhia aérea, para conseguir embarcar. 

O dano moral decorrente do não embarque da autora prescinde de prova, sendo que a 
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em 
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. Não há meios, portanto, 
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de se afastar a responsabilidade da companhia aérea, tampouco a configuração dos danos morais. 

Assim, necessária a fixação do dano moral.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser provado. O que 

deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem ofensa aos direitos da personalidade 
e, por conseqüência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano 
moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. E no caso em tela 
restou caracterizada a situação de transtorno de grande monta para a apelante.

Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação 
econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, 
com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte 
financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob 
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que a ré perceba, 
eficazmente, as conseqüências de seu ato ilícito.

Assim sendo, a indenização se impõe, como supra fundamentado. 
Desse modo, fixo a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de 
seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o efetivo pagamento

III
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de condenar a 

companhia aérea ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de 
seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o efetivo pagamento

Condeno ainda, a empresa aérea ao pagamento das custas e despesas processuais, e em 
verba honorária que fixo em 10% do montante da condenação.

Maria Lúcia Pizzotti Mendes
Relatora
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