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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001042-17.2010.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes 
TURKISH AIRLINES INC e CASTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
LTDA, são apelados SADDAM MADANIEH e JANAINA FERREIRA DA 
SILVA.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR 
MECCHI MORALES (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.

São Paulo, 21 de novembro de 2013. 

Salles Vieira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 20322
APEL.Nº: 0001042-17.2010.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APTES. : TURKISH AIRLINES INC. e CASTUR AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA.
APDOS. : SADDAM MADANIEH E JANAINA FERREIRA DA SILVA

“APELAÇÃO  AÇÃO INDENIZATÓRIA  AGÊNCIA 
DE VIAGEM  ILEGITIMIDADE PASSIVA  
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA  A agência de 
turismo que comercializa pacotes de viagens responde 
solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos 
defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote  
Solidariedade ampla de todos os fornecedores da cadeia  
Arts. 7º, parágrafo único, c.c. 25, §1º, do CDC  
Responsabilidade objetiva de todos os fornecedores  
Legitimidade passiva da agência corré reconhecida  
Preliminar afastada - Apelo da agência corré improvido.”

“APELAÇÃO  AÇÃO INDENIZATÓRIA  DANOS 
MORAIS  TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  
OVERBOOKING  CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR  Overbooking no voo contratado pelos 
autores, que ocorreu em virtude de a empresa aérea ter 
vendido mais passagens do que os lugares disponíveis, o 
que ocasionou o atraso de dois dias no retorno dos autores 
ao Brasil  Aplicabilidade do CDC  O STJ firmou 
entendimento no sentido de prevalência do CDC em 
relação à Convenção de Varsóvia, com suas posteriores 
modificações (Convenção de Haia e Convenção de 
Montreal), e ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos 
casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação 
dos serviços pela companhia aérea  Prestação de serviço 
defeituosa  Responsabilidade objetiva das rés  Prova da 
existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela 
evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os 
transtornos, aborrecimentos e constrangimentos por que 
passaram os autores  Ocorrência de grande atraso no 
retorno dos autores, em virtude do overbooking, que é 
suficiente para demonstrar o dano moral  Configurado o 
dano moral, a estipulação da indenização deve ser 
ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional 
experimentado  Indenização bem fixada em R$10.000,00, 
para cada um dos autores  Sentença mantida - Apelos 
improvidos.”



PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001042-17.2010.8.26.0590 - voto nº 20322 3

Apelo da empresa corré em face da r. 
sentença de procedência, proferida nos autos da ação de 
indenização por danos morais.

Alega não ser aplicável ao caso o Código 
de Defesa do Consumidor, mas sim a Convenção de 
Varsóvia. Não há que se falar em falha na prestação de 
serviços, pois a apelante prestou assistência aos 
passageiros, ofertando acomodação em hotel próximo ao 
aeroporto, realocando os apelados no primeiro voo 
disponível. Adotou todas as providências que estavam a 
seu alcance, não podendo ser responsabilizada pelos 
fatos narrados. Os danos morais não restaram 
caracterizados. O valor da indenização é excessivo. 
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r. 
sentença, julgando-se improcedente a ação, ou caso assim 
não se entenda, para reduzir o quantum indenizatório 
(fls. 160/179).

Apela, também, a agência corré, 
sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. 
No mais, alega que o valor da indenização por danos 
morais é excessiva. Requer o provimento do recurso, para 
reconhecer sua ilegitimidade passiva, ou, caso assim não 
se entenda, para reduzir o montante indenizatório (fls. 
184/189).

Contrarrazões dos autores às fls. 
200/203, pugnando pelo improvimento das apelações 
interpostas.

É o relatório.

Por uma questão de técnica de julgamento, 
analisam-se, conjuntamente, ambos os recursos.

Trata-se de ação de indenização por danos 
morais, movida por Saddam Madanieh e Jananina Ferreira 
da Silva em face de Turkish Airlines Inc. e Castur 
Agência de Viagens e Turismo Ltda., tendo em vista a 
ocorrência de overbooking.
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Segundo consta dos autos, os autores 
contrataram, por intermédio da agência de viagens corré, 
uma viagem com destino a Damasco/Turquia, pela empresa 
aérea corré, com saída em 05/07/2009 e retorno em 
05/08/2009.

Ocorre que, no dia marcado para o 
retorno, os autores não conseguiram embarcar em virtude 
da ocorrência de overbooking, tendo sido hospedados pela 
empresa aérea em um hotel próximo ao aeroporto.

Por tal razão, os autores somente 
conseguiram embarcar para o Brasil no dia 07/08/2009, ou 
seja, dois dias após a data marcada.

Em primeira instância, a ação foi julgada 
procedente, para condenar as corrés, solidariamente, a 
pagar aos autores, a título de indenização por danos 
morais, a quantia de R$10.000,00 para cada um deles.

Contra esta decisão insurgem-se as 
corrés.

A preliminar de ilegitimidade passiva da 
agência de turismo corré não comporta acolhida, como bem 
decidido em primeira instância:

“Afasta-se a preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam arguida pela corré CASTUR AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA., diante da solidariedade entre 
os fornecedores, que é inerente à prestação do serviço.

Com efeito, os fornecedores, em cadeia, 
respondem solidariamente pelos danos causados ao 
consumidor, advindos das falhas na prestação do serviço, 
quando se unem para tal finalidade.

De fato, a relação jurídica estabelecida 
entre as partes é nitidamente de consumo, pois os 
autores figuram como consumidores, por isso impõe-se sua 
análise dentro do microssistema protetivo instituído 
pela referida lei, sobretudo quanto à vulnerabilidade 
material e à hipossuficiência processual dos 
consumidores (CDC, arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII).

Ademais, a solidariedade ampla que rege a 
matéria sub examine (CDC, arts. 7º, parágrafo único, 
c.c. 25, § 1º, c.c. 34) confirma a pertinência subjetiva 
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da ação.

Não bastasse isso, a legitimidade passiva 
ad causam avulta, per se, das circunstâncias de os 
autores terem atribuído à agência de viagens 
responsabilidade pelos fatos descritos, o que reclama um 
exame meramente hipotético da relação substancial da 
demanda (1º TacCiv/SP  Apelação nº 660.565-4  Relator 
Roberto Bedaque  j. 01.02.1996).

Nesse passo, todos os fornecedores 
respondem solidariamente, independentemente de culpa, 
pela prestação deficiente do serviço. E, quanto à 
agência, de viagens, trata-se de no mínimo culpa in 
eligendo e in vigilando, em razão da venda da passagem à 
companhia aérea causadora do ilícito.

E isto porque o diploma consumerista 
adotou a denominada teoria do risco do negócio, isto é, 
considerou o legislador que a interação de diversos 
fornecedores, todos numa cadeia de produção com o mesmo 
objetivo de aumentar a quantidade e a diversidade dos 
serviços prestados, promove, como se costuma presenciar, 
parcerias em grande escala: é o fabricante, o 
transportador, o comerciante, seus prepostos, terceiros 
contratados para promover a publicidade, outros 
transportadores que entregam os bens aos consumidores, e 
ainda outras empresas 'conveniadas' que prestam a 
assistência técnica, além, é claro, de agentes 
financeiros que propiciam as condições de aquisição dos 
bens.

Quanto a isto, o Código de Defesa do 
Consumidor prestigia a responsabilidade objetiva do 
fornecedor, atribuindo-lhe a obrigação de indenizar o 
consumidor.

José Carlos de Oliveira, em sua obra 
'Código de Defesa do Consumidor  Doutrina, 
Jurisprudência e Legislação complementar', 3ª ed. P. 62, 
em comentário ao referido artigo 14, assim preleciona: 
'Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da 
simples colocação no mercado de determinado produto ou 
prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o 
direito de propor as medidas contra todos os que 
estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a 
colocação do mesmo produto no mercado ou então a 
prestação do serviço, devendo, neste caso, comprovar tão 
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somente o dano, a referibilidade e o nexo de 
causalidade'.” (fls. 153/154).

Segundo doutrina de Cláudia Lima Marques: 
“o segundo reflexo desta visualização da cadeia de 
fornecimento de serviços e produtos é a conexidade daí 
resultante dos vínculos contratuais, tantos os que 
formam a cadeia de pessoas jurídicas diferentes e 
independentes, mas unidas por uma finalidade de 
'fornecimento' (o que se denomina geralmente de 'redes 
de contratos'), quanto do grupo eventual dos 
consumidores, unidos por uma 'finalidade solidária de 
consumo, por exemplo, em matéria de consórcios, seguros, 
planos de saúde e previdência privada (o que se denomina 
geralmente 'contratos conexos'), assim como a conexidade 
dos próprios contratos que unem os fornecedores e os 
consumidores para um único fim de consumo (o que se 
denomina geralmente de 'grupos de contratos'), contratos 
normalmente também múltiplos ou pelo menos triangulares 
(por exemplo, contrato de banco múltiplo, contrato de 
compra e venda com financiamento, de timesharing, de 
pacote turístico etc.).”.

O Colendo STJ, inclusive, tem 
entendimento de que a agência de turismo que 
comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, 
nos termos do art. 14 do CDC, pelos defeitos na 
prestação dos serviços que integram o pacote.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO. INOBSERVÂNCIA DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. 
RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14). INDENIZAÇÃO. DANOS 
MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 
DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(...) Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que 
a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens 
responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código 
de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos 
serviços que integram o pacote. (...) Recurso especial 
conhecido e parcialmente provido.” (STJ; 4ª Turma; REsp 
nº 888.71/BA; Rel. Ministro Raul Araújo; julgado em 
25/10/2011).

Afastada a preliminar, passa-se à análise 
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do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que a responsabilidade civil decorrente 
da má prestação de serviços no contrato de transporte 
aéreo, após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90, não é 
mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 
posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção 
de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, 
subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.

Neste sentido, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE 
VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As 
indenizações tarifadas previstas nas Convenções 
Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se 
aplicam ao pedido de danos morais decorrentes de má 
prestação do serviço de transporte aéreo internacional, 
prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor. (...) 
Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª Turma; AgRg no 
AREsp nº 39.543/RJ; Rel. Ministro Antonio Carlos 
Ferreira;, julgado em 20/11/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INSTRUMENTO 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) O 
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 
sentido de prevalência do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8.078/90) em relação à Convenção de Varsóvia, com 
suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 
Convenção de Montreal), e ao Código Brasileiro de 
Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil 
decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia 
aérea. (...) Agravo regimental não provido, com 
aplicação de multa.” (STJ; 4ª Turma; AgRg no Ag nº 
1409204/PR; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado 
em 25/09/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO 
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
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VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal 
de Justiça é firme no sentido da prevalência do Código 
de Defesa do Consumidor em detrimento das convenções 
internacionais, podendo a indenização ser estabelecida 
consoante a apreciação do magistrado no tocante aos 
fatos acontecidos (cf. AgRg no Ag 1.410.672/RJ, Rel. 
Ministro Sidnei Beneti, DJe 24/8/2011; REsp 786.609/DF, 
Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJe 28/10/2008, e 
EREsp 269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 
17/6/2002). (...) Agravo regimental não provido.” (STJ; 
3ª Turma; AgRg no Ag nº 1402694/RS; Rel. Ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva; julgado em 20/10/2011).

Na hipótese dos autos, é fato 
incontroverso que houve overbooking no voo contratado 
pelos autores, que ocorreu em virtude de a empresa aérea 
ter vendido mais passagens do que os lugares 
disponíveis, o que ocasionou o atraso de dois dias no 
retorno dos autores ao Brasil.

Desse modo, como as corrés não forneceram 
serviço de modo adequado e eficiente, prestaram serviço 
defeituoso e, por isso, objetivamente devem responder 
pelos danos dele decorrentes.

Como bem elucidou a r. sentença a quo:

“Inconteste o transtorno experimentado 
pelos autores, que foram informados sobre a necessidade 
da ocorrência de 'overbooking', tendo que aguardar por 
mais dois dias no local, sem possibilidade de falar a 
língua, em hotel que não lhes agradou.

De se reconhecer que a prática de 
'overbooking' submete o consumidor a situação de 
imprevisibilidade injustificada, visto que, apesar de 
contratar e cumprir com a sua obrigação (qual seja, o 
pagamento das passagens), perde o embarque tão somente 
pela ganância da empresa aérea, que vende passagens em 
maior quantidade do que os assentos disponíveis. 
Indiscutível e notório, portanto, o aborrecimento e o 
incômodo que tal fato ocasiona, como ordinariamente 
acontece (CPC, art. 334 e incisos) e, diante disso, 
inegável a ocorrência dos danos reclamados.

Ademais, em se tratando de 
responsabilidade pelo fato do serviço, no caso prestado 
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de forma defeituosa, na medida em que o recorrido 
praticou o fenômeno denominado 'overbooking', torna-se 
evidente o dever de indenizar, por parte da empresa 
aérea, os danos morais. Certo é que a responsabilidade 
civil do transportador aéreo é objetiva e independe de 
comprovação de culpa, conforme dispõe o art. 14 do 
Código de Defesa do Consumidor, logo deve repara 
eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da 
má prestação do serviço por ele oferecido, o que decorre 
do próprio risco da atividade que desenvolve.” (fls. 
155).

Inegável, assim, os danos morais sofridos 
pelos autores.

Como assentado na doutrina e 
jurisprudência, a prova da existência do dano moral é 
despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são 
notórios o cansaço exagerado, os transtornos, 
aborrecimentos e constrangimentos por que passaram os 
autores em decorrência do overbooking, que ocasionou o 
atraso no retorno dos autores. A ocorrência de grande 
atraso é suficiente para demonstrar o dano moral.

A ocorrência do overbooking gera o dano 
moral diante dos evidentes aborrecimentos e angústia que 
acarreta a situação de descumprimento contratual pela 
transportadora, com adiamento do retorno para o Brasil e 
necessária permanência no exterior por mais alguns dias.

A jurisprudência é tranquila neste 
aspecto, entendendo, inclusive, que, com relação aos 
danos morais, aplicam-se as disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, em detrimento das regras da 
Convenção de Varsóvia. Veja-se, por analogia:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL - 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM 
DETRIMENTO DAS REGRAS DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. CONDENAÇÃO EM 
FRANCO POINCARÉ - CONVERSÃO PARA DES - POSSIBILIDADE - 
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A responsabilidade civil 
por atraso de vôo internacional deve ser apurada a luz 
do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo 
as situações descritas na Convenção de Varsóvia, eis que 
aquele traz em seu bojo a orientação constitucional de 
que o dano moral é amplamente indenizável. 2. O dano 
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moral decorrente de atraso de vôo, 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. (...) Recurso Especial 
conhecido e parcialmente provido.” (STJ; 4ª Turma; REsp 
299532/SP; Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro; 
julgado em 27/10/2009).

“APELAÇÃO - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
PASSAGEIROS  OVERBOOKING E ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO 
CDC - Convenções de Varsóvia e de Montreal - 
Inaplicabilidade - Ampla defesa do consumidor tanto na 
esfera patrimonial, quanto extrapatrimonial - Reparação 
dos danos morais constitucionalmente garantida - Código 
de Defesa do Consumidor aplicável ao caso - Precedentes 
do STJ. (...) DANOS MORAIS  Overbooking e Atraso 
demasiado no embarque de voo com destino ao Brasil - 
Descaso com os passageiros a configurar a infringência 
aos deveres de auxílio, segurança e bem estar, e a 
ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, além do dever de 
informação - Dano moral caracterizado.” (TJSP; 37ª 
Câmara de Direito Privado; Apelação nº 
0004023-26.2009.8.26.0405; Rel. Tasso Duarte de Melo; 
julgado em 16/09/2010).

Veja-se, ainda, trecho do voto do 
Ministro Cesar Asfor Rocha, proferido no REsp nº 
602014/RJ, julgado em 18/12/2003:

“A Convenção de Varsóvia, firmada em 
12.10.1929, determina apenas limitações à 
responsabilidade do transportador por danos materiais, 
não abrangendo os danos morais, sequer ventilados no 
final da década de 20, como bem salientou o voto do 
eminente Ministro Francisco Rezek, hoje na Corte 
Internacional de Justiça, em julgamento no Supremo 
Tribunal Federal:

'(...) a garantia da reparação por dano 
moral tem estatura constitucional entre nós. Isso tem 
relevo à hora de fazer o confronto comparativo entre um 
texto de produção internacional e um texto de produção 
interna. (...) O conflito há de ser sempre resolvido em 
favor da Constituição, mas poderíamos evitar as 
conseqüências desastrosas do conflito (o repúdio de uma 
obrigação internacional válida) se entedêssemos que os 
limites têm a ver com o dano material: não se referem a 
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essa outra figura, própria do direito moderno que não 
poderia ser entrevisto nos trabalhos convencionais de 
Varsóvia ou de Haia, anteriores à segunda grande 
guerra." (RE 172.720, relatado pelo eminente Ministro 
Marco Aurélio, DJ de 21.02.1997).'

As emendas ocorridas no Protocolo de 
Haia, concluído em 28.09.1955, e nos Protocolos 
Adicionais ns. 1 e 2 de Montreal, assinados em 
25.09.1975, tampouco modificam a estrutura da 
responsabilidade no tratado, alterando tão-somente os 
valores que limitam a responsabilidade por danos 
materiais, ao contrário do Protocolo n. 3, também de 
Montreal, ainda não em vigor.

Dessarte, a quantificação da indenização 
por danos morais deve pautar-se apenas pelo Direito 
nacional, porquanto não abrangida pela Convenção de 
Varsóvia e suas emendas vigentes, que, apesar de poderem 
ser utilizadas como parâmetros, não determinam quaisquer 
limites ou referências, nem mesmo quanto à unidade 
monetária utilizada.”.

Como se percebe, a jurisprudência do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, avançou para o fim 
de entender que se aplica ao atraso de voos 
internacionais as disposições legais atinentes ao Código 
de Defesa do Consumidor, servindo a Convenção de 
Varsóvia como mero parâmetro.

Dessa forma, uma vez configurado o dano 
moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, 
suficiente para amenizar o abalo emocional 
experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos 
lesados.

No caso em apreço, portanto, entende a 
Turma Julgadora, face às circunstâncias do caso, ser a 
quantia de R$10.000,00, para cada um dos autores, 
suficiente para reparar o dano a eles causado.

De rigor, portanto, a manutenção do 
decisum de primeiro grau.

Ante o exposto, afastada a preliminar, 
nega-se provimento a ambos os recursos.
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