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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
9109549-45.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes/apelados SOUTH AFRICAN AIRWAYS e CENTRAL GERAES 
VIAGEM E TURISMO LTDA, é apelado MARIA DA GLÓRIA VIEIRA 
KOEHLER ((SOMENTE APELADO)).

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ERSON DE OLIVEIRA (Presidente) e SALLES VIEIRA.

São Paulo, 20 de março de 2014. 

Plinio Novaes de Andrade Júnior
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 4937

APELAÇÃO Nº 9109549-45.2007.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO  1ª VARA CÍVEL CENTRAL

APELANTES: SOUTH AFRICAN AIRWAYS e CENTRAL GERAES VIAGEM 

E TURISMO LTDA.

APELADA: MARIA DA GLÓRIA VIEIRA KOEHLER

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  TRANSPORTE AÉREO - 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  A legislação 
consumerista aplica-se aos contratos de transporte aéreo -  
Convenção de Montreal e Código Brasileiro de Aeronáutica  
Inaplicação  Prevalência da ampla reparação estatuída pela 
legislação ordinária  Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor  Precedentes da jurisprudência  Recurso 
improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  Venda de passagem aérea com 
destino a Bombaim, com escala em Johannesburg  Autora 
impedida de embarcar no trecho de Johannesburg para 
Bombaim porque o seu voo não estava confirmado, mas 
pendente de confirmação  A agência de turismo corré tinha 
conhecimento do “status” da reserva da autora  A utilização 
do código 'HK' na reserva, que corresponde a 'Confirmado', 
levou a autora a acreditar na confirmação de todos os trechos 
contratados  Reserva da passagem que contém informações 
em código, cujo significado é desconhecido por muitos 
turistas, o que levou a autora a acreditar que todos os voos 
estavam confirmados  Competia à corré que vendeu a 
passagem esclarecer todos os fatos à autora, deixando-a ciente 
de que o voo de Johannesburg para Bombaim não estava 
confirmado, mas pendente de confirmação  Falha na 
prestação de serviço pelas rés, que respondem pelos prejuízos 
causados ao consumidor  Art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor - Responsabilidade solidária entre a agência de 
turismo e a empresa aérea South African, em razão do defeito 
na prestação do serviço  Art. 7º, parágrafo único, do Código 
de Defesa do Consumidor  As empresas que vendem e 
prestam serviços na mesma cadeia de consumo respondem 
solidariamente pelos danos causados ao consumidor, 
ressalvado o direito de regresso contra o suposto causador do 
prejuízo   Precedentes da jurisprudência - Inexistência de 
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fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora 
(art. 333, II, do CPC) ou de qualquer fato excludente de 
responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC  
Inadmissível a venda de passagens além da capacidade da 
aeronave, o que acarretou prejuízos à autora, passíveis de 
ressarcimento  Recurso improvido, neste aspecto.
DANOS MATERIAIS  Autora comprovou ter desembolsado 
o equivalente a US$ 1.200,00 (um mil e duzentos dólares 
norte americanos) na compra de passagem aérea com destino 
a Bombaim, com escala em Ilhas Maurício, por meio de 
documentos que não foram impugnados pelas rés, sendo 
devido o ressarcimento destes gastos  Para a conversão do 
valor pago pela passagem deve ser utilizado o câmbio da 
moeda estrangeira vigente na data em que a passagem foi 
comprada, para propiciar à passageira um justo ressarcimento 
 Recurso improvido, neste aspecto.

DANOS MORAIS  Ocorrência  Autora que teve que 
pernoitar em uma cidade desconhecida  Mudança de trajeto e 
planos adiados  Presumido abalo psicológico sofrido pela 
passageira e ofensa aos seus direitos de personalidade  Dano 
moral configurado  Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL  VALOR  Indenização arbitrada em 50 
salários mínimos vigentes à época do pagamento  Quantia 
que se afigura excessiva e desproporcional à magnitude do 
dano, de modo a configurar enriquecimento sem causa  
Salário mínimo não pode ser utilizado como índice de 
atualização monetária, nos termos do art. 7º, inciso IV, da 
Constituição Federal e art. 1° da Lei nº 6.205/75 - Atendendo-
se aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, a 
indenização por dano moral fica arbitrada em R$ 10.000,00 
(dez mil reais), quantia suficiente para reparação dos danos 
suportados pela autora, corrigida a partir da data deste acórdão 
e acrescida de juros moratórios legais contados desde a 
citação  Recurso provido, neste aspecto.
RECURSOS DAS RÉS PROVIDO EM PARTE, APENAS 
PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais 

e morais ajuizada por Maria da Glória Vieira Koehler contra Central Geraes 

Viagens e Turismo Ltda. e South African Airways, julgada parcialmente 

procedente pela respeitável sentença de fls. 485/498, cujo relatório adoto, 

que condenou as rés a pagar à autora, a título de indenização por danos 
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materiais, a quantia de R$ 4.500,00 (US$ 1,200.00 x R$ 3,75), e, a título de 

dano moral, o valor equivalente a 50 salários mínimos, a ser pago de uma 

única vez, considerando-se o valor do salário mínimo vigente à época do 

pagamento. À verba total indenizatória serão acrescidos juros moratórios de 

0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação até 10 de janeiro de 2003, 

nos termos do artigo 1.062, do Código Civil de 1916, e, após, em 1% (um por 

cento) ao mês, ante o disposto no artigo 406 do Código Civil c.c. o artigo 161, 

§1º, do Código Tributário Nacional.

Por ter a autora decaído de parte mínima do pedido, 

foram as rés condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

indenização, com fundamento nos artigos 20, §3º, e 21, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil.

Inconformadas ambas as rés recorreram.

A corré South African Airways, na apelação de fls. 

503/512, sustentou, em suma, a inaplicabilidade, ao caso vertente, do Código 

de Defesa do Consumidor, ressaltando que incidiam, na relação jurídica 

debatida, o Código Civil e a Convenção de Varsóvia, com as modificações 

estabelecidas pela Convenção de Haia, Protocolos de Montreal e, ainda, pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Procurou demonstrar que não poderia ser 

responsabilizada pela ocorrência descrita na petição inicial,  porquanto, 

conforme foi reconhecido na r. sentença, a autora estava na lista de espera 

do voo AS0276, partindo de Johannesburg com destino a Bombaim, com 

prioridade de confirmação/agendamento. A agência de turismo, “Central 

Geraes Viagens e Tursimo Ltda.” solicitou indevidamente a emissão de 

bilhete aéreo em agência IATA, a ATL TUR (também em Belo Horizonte), 

tendo confeccionado bilhete da autora como se estivesse confirmado, 
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quando, na realizada, ela ainda estava na lista de espera, devido à grande 

ocupação nos voos, na alta estação.

Por conseguinte, a agência de turismo corré emitiu 

bilhetes aéreos em trechos não confirmados, tendo assumido a 

responsabilidade pela sua confirmação durante a viagem. 

Constata-se, portanto, que o trecho intermediário da 

autora estava pendente de confirmação e jamais foi confirmado pela empresa 

aérea. Bem por isso, o risco da operação deve ser imputado à referida 

agência de turismo. 

Informou, também, que, na cópia da reserva efetuada 

pela Central de Intercâmbio, datada de 07 de novembro de 2002, é possível 

verificar que, apesar da tarja “prioridade”, em nenhum momento constou a 

informação de que o voo estaria confirmado. Portanto, segundo o 

entendimento da Companhia Aérea, esta não praticou qualquer ato ilícito, 

tampouco o denominado “overbooking”.

Ressaltou a inexistência de dano moral indenizável, 

argumentando que procurou acomodar a autora em outro voo. Além disto, ao 

condenar a empresa aérea ao reembolso do trecho vendido no exterior, é a 

mesma coisa que agraciar a autora a voos gratuitos. 

Impugnou, também, o montante da indenização 

arbitrada, tido por excessivo, devendo, pois, ser reduzido, com observância 

do limite máximo estipulado na Convenção de Varsóvia, para os casos de 

extravio de bagagens.

Requereu, afinal, o provimento deste apelo, a fim de 

que a presente ação fosse julgada improcedente ou, alternativamente, 

reduzido o montante da condenação.
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Recurso tempestivo, regularmente processado e 

acompanhado de comprovante de preparo (fls. 513/515 e 544).

A corré Central Geraes Viagens e Turismo Ltda., na 

apelação de fls. 534/538, também negou a responsabilidade que lhe foi 

imputada.

Afirmou que não poderia emitir bilhetes de passagens 

da empresa aérea corré. Assim, somente efetuou a venda da passagem 

porque a emissão se deu por empresa interposta, qual seja, a agência 

Tourstar Ltda., autorizada a emitir passagem da transportadora ré, no 

município de Belo Horizonte.

Por não ser empresa autorizada a emitir bilhetes 

aéreos, porque não é agência IATA (International Air Transport Association), 

o procedimento comum é exatamente entrar em contato com fornecedores 

autorizados a reservar e emitir os bilhetes pelas companhias aéreas. E, 

somente essa empresa IATA poderia aferir, em seu próprio sistema de 

reserva e emissão, a possibilidade de se efetuar a emissão do bilhete e a 

consequente venda da passagem.

Assim, segundo entendimento da corré Central 

Geraes Viagem e Turismo Ltda.,  ela não poderia ser responsabilizada pela 

emissão de bilhete, pois somente poderia efetuar a venda de passagens com 

autorização da empresa emitente do bilhete aéreo, no caso, a agência 

Tourstar Ltda. Portanto, se esta empresa autorizou a venda é porque a 

companhia aérea lhe garantiu e confirmou o voo.

Asseverou que, no bilhete constava a origem e o 

destino do voo, assim como as suas escalas, circunstância indicativa de que 

o voo da autora estava confirmado pela companhia aérea, a qual autorizou o 

embarque da autora sem qualquer restrição. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

    24ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 9109549-45.2007.8.26.0000 - São Paulo
- 7 -

Sustentou, ainda, que não poderia ser 

responsabilizada  por esta ocorrência, pelo fato de ter intermediado a venda 

da passagem, com a anuência direta da empresa emitente, a agência 

Toustar Ltda., e indireta, da empresa aérea corré.

Questionou a forma como a Meritíssima Juíza 

sentenciante arbitrou o valor dos danos materiais, pois converteu a quantia 

paga pela autora, no valor de US$ 1.200,00 (um mil e duzentos dólares 

americanos), para moeda nacional utilizando o câmbio de R$ 3,75 (três reais 

e setenta e cinco centavos) por dólar. Pugnou, então, pela utilização do 

câmbio atual da moeda norte americana.

Ressaltou, por fim, ser excessivo o valor arbitrado a 

título de danos morais, devendo ser reduzido, em atendimento aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu, então, o provimento deste recurso, com a 

reforma da r. sentença, a fim de que a ação fosse julgada improcedente ou, 

alternativamente, para que fosse adotado o câmbio atual da moeda norte 

americana, na fixação do valor dos danos materiais, bem como reduzido o 

montante da condenação a título de danos morais. 

Recurso tempestivo, regularmente processado e 

acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 539/541).

A corré South African e a autora apresentaram 

contrarrazões às fls. 546/549 e 551/559, respectivamente.

É o relatório.

Depreende-se do conteúdo processual que a autora 

adquiriu, por intermédio da corré Central Geraes, um bilhete aéreo emitido 

pela corré South African, destinado ao seu transporte para Bombaim, na 
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Índia, com escala em Johannesburg, África do Sul. Ao chegar nesta cidade, 

no dia 12 de dezembro de 2002, dirigiu-se ao balcão para fazer o “check in”, 

quando foi informada de que seu nome não constava na lista de passageiros, 

o que impediu o seu embarque. 

Desta feita, entrou em contato com a corré Central 

Geraes e foi informada que o “overbooking” foi causado pela troca de 

aeronave e que nada poderia ser feito. 

Procurou, então, solucionar o seu problema com a 

corré South African, a qual lhe sugeriu a compra de bilhete aéreo com destino 

a Bombaim, via Ilhas Maurício, com o que concordou. Contudo, teve que 

desembolsar a quantia de US$ 1.200,00 (um mil e duzentos dólares norte 

americanos), além de US$ 182,64 (cento e oitenta e dois dólares e sessenta 

e quatro centavos norte americanos), relativos a hospedagens em 

Johannesburg e Ilhas Maurício, transportes e refeições. 

Atribuindo culpa às rés, por terem agido de forma 

negligente, causando-lhe prejuízos materiais e morais, ajuizou a presente 

ação com o intuito de obter ressarcimento destes prejuízos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica tratada nestes autos, 

conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. 

INDENIZAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 

INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIGÊNCIA. 

I - Consoante reiterados julgados das turmas que integram a Segunda Seção, 

a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia não é de 

observância obrigatória para fatos ocorridos após a edição do Código de 

Defesa do Consumidor, podendo ser considerada como mero parâmetro. II - 
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Razoabilidade do valor fixado pelo acórdão recorrido. Agravo improvido.” 

(AgRg no Ag 588172/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, j. em 

16/12/2004).

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO 

(24 HORAS). EXCESSO DE LOTAÇÃO NO VÔO ('OVERBOOKING'). DANO 

MORAL. VALOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CDC. PREVALÊNCIA. (...) 

é de se registrar que após o advento do CDC, a tarifação constante da 

Convenção de Varsóvia não mais prevalece obrigatoriamente, senão como 

mero referencial para efeito de indenização, que pode ou não ser adotado 

livremente, conforme o pensamento do julgador.” (REsp 211604/SC, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. em 25/03/2003).

Ademais, não se verificou na viagem, a ocorrência de 

acidente aéreo. Nestas condições, devem ser afastadas as limitações 

previstas na Convenção de Montreal, como também a aplicação de 

indenização tarifada prevista na Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de 

Aeronáutica).

Com efeito, a aludida limitação decorre da 

conveniência de diminuir as consequências econômicas dos riscos inerentes 

a esse tipo de transporte. Se, no entanto, o prejuízo ocasionado não tem 

nenhuma relação com os riscos do transporte aéreo propriamente dito, 

princípios elementares de direito impedem a limitação da responsabilidade. 

Portanto, ao caso dos autos, aplicam-se as regras de 

direito comum, onde a responsabilidade do transportador é objetiva, 

inexistindo qualquer limitação para o valor da indenização, afastando-se as 

regras previstas em direito especial, de modo a exigir a reparação dos 

prejuízos de forma integral.
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Há relação tipicamente consumerista, sendo, 

portanto, aplicáveis ao caso vertente as normas previstas na Lei nº 

8.078/1990. 

De resto, a douta Magistrada sentenciante bem 

decidiu que “a ré CENTRAL tinha pleno conhecimento do status da reserva 

da autora, realizada e acompanhada por sua funcionária Vanessa (fls. 183), 

frise-se; conforme se depreende do documento de fls. 178, a autora estava 

na lista de espera do voo AS 0276, partindo de Johannesburg com destino a 

Bombaim, pois o código 'PB' significa, na linguagem aeronáutica, 

'Pendente/Prioridade 2' (fls. 188).

Logo, é evidente que o bilhete aéreo, emitido por 

empresa credenciada à corré SOUTH AFRICAN não espelhava situação da 

reserva; a utilização do código 'HK', que corresponde a 'Confirmado' (fls. 188) 

levou a autora a acreditar na confirmação de todos os trechos que seriam 

voados durante a sua viagem de férias, o que lhe causou inequívocos 

prejuízos, decorrentes da negativa ao embarque no voo AS 0276, no qual, 

como já salientado, estava em lista de espera” (fls. 490/491).

De fato, o documento expedido contém informações 

em código, cujo significado é desconhecido por muitos turistas, o que levou a 

autora a acreditar na informação obtida pela corré Central, de que todos os 

voos estavam confirmados. 

Competia à agência de turismo esclarecer todos os 

fatos à autora, deixando-a ciente de que, na realidade, o voo de 

Johannesburg para Bombaim não estava confirmado, mas pendente de 

confirmação. Ao emitir bilhete aéreo com trecho não confirmado, e tendo este 

fato sido omitido à autora, ficou evidenciado defeito na prestação do serviço, 

nos termos do artigo 14, § 1º, do Código Defesa do Consumidor, pois não 

forneceu a segurança que o consumidor dele podia esperar.
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Neste caso, a responsabilidade de ambas as rés é 

solidária e objetiva, pois independe da existência de culpa, de conformidade 

com o citado artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

A corré Central Geraes, por sua vez, afirmou que 

somente poderia efetuar a venda de passagens, mediante autorização da 

empresa emitente do bilhete aéreo, no caso, a agência Tourstar Ltda., e que, 

se esta empresa autorizou tal venda, é porque a companhia aérea lhe 

garantiu e confirmou o voo, atribuindo àquela agência a responsabilidade ora 

discutida.

Entretanto, tal argumento não afasta a 

responsabilidade da agência de turismo que contratou com a autora, 

ressalvado o seu direito de regresso com relação à outra agência que 

autorizou a venda. E, a corré Central Geraes denunciou a lide à agência 

Tourstar Ltda., pedido este que foi deferido (fls. 246). Entretanto, 

considerando que a denunciante não providenciou a citação da denunciada, 

foi aplicado o disposto no artigo 72, § 2º, do Código de Processo Civil (fls. 

270 e 274), ficando prejudicada a denunciação, e contra esta decisão não foi 

interposto recurso.

Ademais, a corré Central Geraes não comprovou que 

cientificou a autora a respeito da condição de pendência do seu voo de 

Johannesburg para Bombaim, e também não demonstrou a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito desta (art. 333, inciso II, do 

Código de Processo Civil).

Conforme foi dito, a corré Central Geraes não fica 

desonerada de responsabilidade contratual pela falha na prestação do 

serviço colocado à disposição do cliente, conquanto possa, em tese, exercer 

o seu direito de regresso contra quem de direito, devendo, contudo, valer-se 

de ação própria.
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Com relação à responsabilidade solidária da empresa 

aérea, a Meritíssima Juíza sentenciante bem ressaltou que “a ré SOUTH 

AFRICAN confirmou a equívoca emissão do bilhete aéreo por operadora de 

turismo credenciada, e, assim, agindo, deve ser responsabilizada, 

solidariamente, pelos prejuízos causados, pois evidentemente, ainda que por 

intermédio de mandatária, prestou serviço defeituoso à autora” (fls. 491).

Ressalte-se que, as empresas que vendem e prestam 

serviços na mesma cadeia de consumo, no caso, a companhia aérea e a 

agência de turismo, são solidárias, pois esta atuou como intermediária entre 

aquela empresa e o consumidor na celebração do contrato, mediante 

remuneração.

Assim, as rés devem responder solidariamente pelos 

prejuízos causados à autora, independentemente da comprovação de culpa, 

exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal 

entre eles, conforme estabelece o mencionado artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária entre os réus também 

está prevista no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, que estabelece: “tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas 

de consumo”.

Neste sentido, é o seguinte precedente desta 

Colenda Câmara:

"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 
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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."  

(Apelação 0001042-17.2010.8.26.0590 -  Relator: Desembargador  Salles 

Vieira  - São Vicente -   24ª Câmara de Direito Privado -  Data do julgamento:  

21/11/2013 -  Data de registro:  04/12/2013 -  Outros números:  

10421720108260590).  

Vale, também, lembrar, a este respeito, o seguinte 

julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
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“PROCESSO CIVIL Ilegitimidade passiva 

Inocorrência A Corré Decolar.com (empresa intermediadora) integra a cadeia 

de consumo Responsabilidade solidária Art. 7º, parágrafo único, do CDC 

Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de transporte 

aéreo Voo com destino a Shanghai (China), com conexão no México 

Impossibilidade de embarque por não ter o Autor providenciado visto de 

conexão Responsabilidade objetiva da empresa que vendeu as passagens e 

da transportadora Admissibilidade Aplicação do CDC, em detrimento à 

Convenção de Varsóvia ou de Montreal, quanto às hipóteses de 

responsabilidade e ao "quantum" indenizatório Inversão do ônus da prova 

Cabimento - Art. 6º. VIII, do CDC - Inobservância do dever de informação 

Inteligência do art. 14, do CDC Cabia às fornecedoras do serviço 

esclarecerem ao consumidor sobre a necessidade de se providenciar o visto 

de conexão Admissibilidade Danos morais Ocorrência - Prova - 

Desnecessidade Basta a prova do fato que gerou a dor Fixação em R$ 

11.433,15 Admissibilidade. Recursos desprovidos” (Apelação 

0057064-74.2009.8.26.0576  -  Relator:  Desembargador Álvaro Torres Júnior  

- São José do Rio Preto - 20ª Câmara de Direito Privado -  Data do 

julgamento:  17/02/2014 -  Data de registro:  20/02/2014 -  Outros números:  

570647420098260576).  

Ademais, as rés não comprovaram qualquer fato 

excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do 

Código de Defesa do Consumidor.

Ficou caracterizada, portanto, a venda de passagem 

aérea à autora além da capacidade da aeronave, com o claro intuito de evitar 

que a empresa aérea ré tivesse prejuízo devido à quantidade de passageiros 

que eventualmente não comparecesse aos seus voos. 
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Inadmissível, pois, a venda de passagens além da 

capacidade da aeronave, o que evidentemente ocorreu no caso vertente, de 

modo a acarretar às rés o dever de indenizar a autora pelos prejuízos por 

esta sofridos. 

No tocante aos prejuízos materiais, a autora 

comprovou ter desembolsado o equivalente a US$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos dólares americanos) na compra de passagem aérea com destino a 

Bombaim, com escala em Ilhas Maurício (fls. 26/27), cujos documentos não 

foram impugnados pelas rés. Bem por isso, mostra-se devido o reembolso 

deste valor desembolsado pela passageira, em razão da falha na prestação 

do serviço pelas rés, o que acarretou este gasto extraordinário à 

consumidora. 

A corré Central Geraes questionou, ainda, o critério 

de conversão do valor correspondente a US$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

dólares norte americanos) para moeda nacional, afirmando que não poderia 

ser utilizado o câmbio de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por 

dólar, mas o câmbio atual.

Contudo, tal entendimento não pode prevalecer, 

porquanto, para a conversão do valor pago por esta passagem, deve ser 

utilizado o câmbio do dólar norte americano vigente na data em que foi 

comprada, a fim de propiciar à passageira um justo ressarcimento.

Também ficou evidenciada a ocorrência de dano 

moral, passível de reparação.

Com efeito, este instituto está assegurado pelo artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal, segundo o qual, “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
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violação”.

Na espécie, ocorreu dano moral indenizável, 

mormente em relação à frustração e ao desespero da autora ao ter seu 

embarque negado, tendo que pernoitar em uma cidade desconhecida, além 

do fato de que o seu trajeto e os seus planos foram adiados.  

Nestas condições, justifica-se a indenização por dano 

moral pretendida, tendo em vista o presumido abalo psicológico sofrido pela 

passageira e a ofensa aos seus direitos de personalidade.

A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. DANO 

MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de 

"overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é 

presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À 

caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1º e 2º, do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na 

interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 810779/RJ, Relatora: Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 28/06/2011).

Entretanto, a r. sentença comporta um pequeno 

reparo, apenas no tocante ao valor da indenização por dano moral arbitrado.
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Com efeito, conforme decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é arbitrável, 

mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a 

quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o 

autor da ofensa" (RT 706/67).

De conformidade com o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba 

devida há que ser fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação constitua-se 

em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com moderação e 

de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 

contribuindo, também, para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo a 

sua conduta” (REsp 215.607-RJ  4ª T.  j. 17.09.1999  Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira  DJU 13.08.1999  RT 775/211).

Na espécie, respeitado o entendimento da douta 

Magistrada sentenciante, o montante da indenização por dano moral fixado 

na r. sentença, equivalente a 50 salários mínimos, considerando o valor 

vigente à época do pagamento, afigura-se excessivo e desproporcional à 

magnitude do dano, de modo a configurar enriquecimento sem causa.

Ademais, o artigo 7º, inciso IV, da Constituição 

Federal veda a vinculação do salário mínimo para fins de correção monetária. 

Tal vedação também foi estabelecida pelo artigo 1º da Lei n° 6.205, de 29 de 

abril de 1975, que dispõe: “os valores monetários fixados com base no salário 

mínimo não serão considerados para quaisquer fins de direito”.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a 

indenização não pode ser indexada ao salário mínimo, devendo ser 

considerado o seu valor vigente à época do evento, computando-se daí por 
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diante a correção monetária. Precedentes” (REsp 586714 / MG  Recurso 

Especial 2003/0161740-5  Relator: Ministro João Otávio de Noronha - 

Quarta Turma  Julgado em 03/09/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

14/09/2009 - LEXSTJ vol. 242 p. 88).

Na espécie, atendendo-se aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, a indenização por dano moral deve ser 

arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparação 

dos danos suportados pela autora. O valor desta indenização deve ser 

corrigido a partir da data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “a correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial 

provimento aos recursos das rés, apenas para reduzir o valor da indenização 

por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção 

monetária, a partir da data deste acórdão, e de juros moratórios legais 

contados desde a citação.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR
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