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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4000300-65.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HILTON 
ANTONIO GUILHERME LUSTOSA MAGALHÃES, LUCIANNE SILVA MARANHO 
MAGALHÃES, ANA LAURA MARANHO MAGALHÃES e ANA JULIA MARANHO 
MAGALHÃES, é apelado SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 Desembargadores CARLOS ABRÃO 
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 17 de dezembro de 2015.

Thiago de Siqueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 32.671
APELAÇÃO Nº 4000300-65.2012.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTES.: HILTON ANTONIO GUILHERME LUSTOSA MAGALHÃES E 
OUTROS
APDA.: SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED

Responsabilidade civil  Transporte aéreo  “Overbooking”  
Indenização por danos morais  Improcedência  Assistência 
inadequada prestada pela companhia aérea aos passageiros  
Demandantes que fazem jus à reparação dos prejuízos 
experimentados  Dano moral “in re ipsa”  Aplicação de pena de 
litigância de má fé  Cabimento  Ré que alterou a verdade dos 
fatos  Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado 
 Ação que deve ser julgada procedente  Inversão dos ônus da 

sucumbência que se impõe  Recurso dos autores provido.

Trata-se de ação de indenização por danos morais 
ajuizada por HILTON ANTONIO GUILHERME LUSTOSA MAGALHÃES 
E OUTROS contra SOUTH AFRICAN AIRWAYS e que pela r. sentença 
(fls. 134/136 destes autos), proferida pelo douto Magistrado Cesar Augusto 
Vieira Macedo, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente, condenando 
os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Foram opostos embargos de declaração pelos 
autores, que foram rejeitados (fls. 138/148).

Irresignados, apelam os autores sustentando que os 
prejuízos decorrentes do “overbooking” foram diversos, sendo presumido o 
dano moral experimentado, que independe de prova. Argumentam que, na 
data dos fatos, permaneceram no aeroporto aguardando uma solução por 
aproximadamente duas horas, oportunidade em que receberam um vale 
irrisório no valor de “135 rands” para alimentação e foram levados para um 
hotel de categoria inferior ao que estavam hospedados. Dizem que não 
concordaram com o recebimento dos vouchers de passagem entregues pela 
companhia aérea como forma de compensação pelos danos causados aos 
passageiros, já que perderam a confiança nos serviços prestados pela ré. 
Dizem, ainda, que ficaram sem a cobertura do seguro viagem durante o 
período de um dia que tiveram que permanecer no local pela falha de 
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prestação de serviços da empresa contratada. Por fim, sustentam a má-fé da 
ré, diante da alteração da verdade dos fatos em relação à afirmação de 
existência de acordo realizado entre as partes para reparação dos prejuízos. 
Postulam, assim, a reforma da r. sentença com a procedência da ação, bem 
como a condenação da ré à litigância de má-fé, nos termos do parecer do 
Ministério Público.

Recurso preparado, recebido e respondido.

É o relatório.

O recurso merece provimento. 

Restou incontroverso no caso dos autos que os 
autores não conseguiram embarcar no voo previamente contratado, tendo a ré 
admitido em contestação que isto ocorreu devido ao excesso de reservas, 
conhecido como "overbooking" (fls. 54/64). Houve, portanto, culpa da 
empresa transportadora pelos fatos ocorridos.

Segundo o alegado na inicial, os autores 
programaram com um grupo de pessoas uma viagem para a África do Sul, 
para passarem o carnaval de 2012, tendo tomado, para tanto, as providências 
necessárias, tudo antecipadamente confirmado para evitar surpresas 
desagradáveis. 

A data de retorno para o Brasil estava prevista para 
o dia 26.02.12, às 18h20, com chegada em São Paulo no mesmo dia, às 
23h30, todavia, somente uma parte do grupo conseguiu embarcar, ficando a 
outra parte, composta por quatorze passageiros, incluindo os autores, 
impedidos de embarcar.

Em razão do "overbooking", os autores somente 
puderam voltar para o Brasil no dia seguinte, ou seja, em 27.02.12, às 10h40 
(fls. 36), sofrendo, portanto, um atraso de mais de 16:00 horas em relação ao 
horário previamente programado, tendo que aguardar o embarque em hotel 
indicado e custeado pela ré.

Além de arcarem com o pagamento da diária do 
hotel, a ré forneceu um vale para alimentação em restaurante específico que 
indicou, correspondente à importância de “135 rands” que, segundo consta na 
inicial, era irrisório para cobrir o valor gasto com a comida, razão pela qual, 
necessitaram fazer um acordo com o proprietário do estabelecimento para 
obtenção de um custo menor que pudesse ser quitado com a quantia recebida 
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pela companhia aérea, causando-lhes uma série de aborrecimentos e 
transtornos.

Nota-se que a ré, em momento algum, impugnou a 
alegação em relação ao valor concedido a título de alimentação, inclusive no 
que diz respeito à afirmação de se tratar de valor irrisório para a realização de 
refeição para os quatro membros da família. E, por ocasião de sua intimação 
para especificação de provas, informou que não tinha mais nenhuma a 
produzir, requerendo o julgamento da ação (fls. 114 e 117/118).

Logo, tendo afirmado em sua defesa que prestou 
toda a assistência necessária, a ré não se desincumbiu do ônus da prova a seu 
cargo, não comprovando fatos impeditivos ou modificativos do direito dos 
autores (art. 333, II, CPC). Aplica-se no caso, outrossim, o Código de Defesa 
do Consumidor, porquanto há clara relação de consumo entre as partes, o 
qual consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falha 
na realização destes (art. 14).

Desse modo, caberia à ré provar que arcou com 
todas as despesas necessárias de forma adequada, todavia, assim não o fez, 
vez que não houve assistência suficiente com as refeições dos autores. Tal 
fato, por si só, já deixa evidenciado os constrangimentos sofridos, diante do 
valor fornecido não ter sido suficiente.

A aplicação da Portaria n. 141 da Anac em nada 
socorre a ré, porquanto pressupõe a adequada e suficiente assistência material 
aos passageiros para as hipóteses nela apontadas, o que não restou 
configurado no caso vertente.

Por outro lado, diferentemente do alegado pela ré, 
não houve acordo entre as partes para reparação dos danos morais, já que os 
vouchers de passagem recebidos pelos autores no momento do "overbooking" 
foram recusados por estes, conforme prova a mensagem eletrônica de fls. 45, 
onde os passageiros informaram à companhia aérea: “Não temos interesse na 
passagem oferecida para retornar a Johannesburg dentro de 1 ano, isto já 
comunicado a supervisora no dia”. 

Citado e-mail foi recebido e respondido pela ré, 
conforme se verifica às fls. 44. Assim, é de se reconhecer que houve 
realmente má-fé da companhia aérea ao alegar preliminar de carência da ação 
pelo efetivo pagamento da indenização (fls. 55/56), alterando a verdade dos 
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fatos, configurando a hipótese prevista no art. 17, inc. II, do CPC. Neste 
mesmo sentido, manifestou-se o representante do Ministério Público em seu 
parecer de fls. 131/133. 

A pena de litigância de má-fé deve, portanto, ser 
aplicada à ré, porquanto mesmo em face do e-mail apresentado na inicial, a ré 
afirmou que houve composição amigável em relação aos danos morais, 
pretendendo, assim, alterar a verdade dos fatos. 

Como afirma De Plácido e Silva, “a má-fé, pois, 
decorre do 'conhecimento do mal', que se encerra no ato executado, ou do 
'vício' contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que 
não o é” (in “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 27ª ed., pág. 871). 

Conforme anota Theotonio Negrão a este propósito:

Entende o STJ que o artigo 17 do Código de 
Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de 
pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no 
entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta 
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder 
com lealdade (STJ-3ª Turma, Resp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, 
DJU 5.8.02) (in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor  
Theotonio Negrão  44ª edição, pág. 133  nota 1c ao art. 17.).

Portanto, deverá a ré ser condenada por litigância de 
má-fé, nos termos do art. 18, caput, do CPC, ao pagamento da multa de 1% 
sobre o valor atualizado da causa pela tabela do ETJSP.

Note-se, ademais, que, tendo os fatos transcorridos 
dessa forma, é forçoso reconhecer que os autores não tiveram apenas mera 
sensação de desconforto ou de simples aborrecimento em decorrência dos 
fatos narrados na inicial, porquanto, além de terem que permanecer no local 
por mais um dia de viagem programada, ainda mais em se tratando de viagem 
internacional, é certo que sofreram, também, humilhações, devido a situação 
de desespero, angústia e frustração em que foram lançados.

É de se entender, por isso, que sofreram danos de 
ordem moral, que são lesões sofridas pelas pessoas em certos aspectos de sua 
personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que 
atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. 
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É certo, outrossim, que sua reparação decorre do próprio evento danoso, 
dispensando-se a prova de sua ocorrência.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“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.” 
(STJ, AgRg no REsp 810779 / RJ, Relator Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, Quarta Turma, j. 28/06/2011, DJe 03/08/2011).

“DANO MORAL  Overbooking  Passageiros 
impedidos de embarcar em voo previamente contratado  Aflição e 
desconfortos causados ao consumidor  Dano moral in re ipsa  Dever de 
indenizar  Caracterização  Precedentes do STJ:  É cabível a condenação 
de companhia aérea que pratica overbooking ao pagamento de danos morais 
a passageiro que é impedido de embarcar em voo previamente contratado.  
Essa responsabilidade 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, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. DANO 
MORAL  Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito  
Enriquecimento indevido da parte prejudicada  Impossibilidade  
Razoabilidade do quantum indenizatório:  A fixação de indenização por 
danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no 
princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento 
indevido da parte prejudicada. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Apel. 
0035442-10.2011.8.26.0562, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito 
Privado, j. 29/10/2015).
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“DANO MORAL  Overbooking  Passageiros 
impedidos de embarcar em voo previamente contratado  Aflição e 
desconfortos causados ao consumidor  Dano moral in re ipsa  Dever de 
indenizar  Caracterização  Precedentes do STJ:  É cabível a condenação 
de companhia aérea que pratica overbooking ao pagamento de danos morais 
a passageiro que é impedido de embarcar em voo previamente contratado.  
Essa responsabilidade 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, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. DANO 
MORAL  Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito  
Enriquecimento indevido da parte prejudicada  Impossibilidade  
Razoabilidade do quantum indenizatório:  A fixação de indenização por 
danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no 
princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento 
indevido da parte prejudicada. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Apel. 
0035442-10.2011.8.26.0562, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito 
Privado, j. 29/10/2015).

Os autores, fazem jus, por esta razão, a indenização 
pleiteada, nos termos do art. 5o., inciso V, da Constituição Federal e do art. 
6o., inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, também aplicável na 
espécie vertente, bem como do artigo 186 do Código Civil. 

Relativamente a fixação de seu montante, à mingua 
de critério legal específico previsto para tanto, é feita, portanto, com certa 
discricionariedade pelo julgador, mas para que seja adequadamente arbitrada, 
deve ser condizente com a gravidade da lesão e do abalo moral sofrido pela 
vítima, bem como com a necessidade desta e a capacidade econômica do 
ofensor, devendo ser levado em conta, ainda, o fator de dissuasão.

No caso em tela, atento a tais diretrizes, tem-se 
como razoável fixar o montante da indenização por danos morais em R$ 
3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, valendo observar a este 
propósito que o sofrimento destes foi minorado em parte pelo oferecimento 
de hospedagem, transporte e alimentação, embora esta última não tenha sido 
prestada de maneira suficiente pela ré, com incidência de correção monetária 
a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), vale dizer, do julgamento 
do presente recurso, e dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, 
nos termos do art. 406 do Código Civil. 
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A irresignação dos autores merece, por tais motivos, 
ser acolhida para julgar procedente a presente ação, condenando a ré a pagar-
lhes a indenização por danos morais, conforme acima arbitrado, bem como a 
multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor atualizado da causa pela 
tabela do ETJSP. Caberá à ré, ainda, arcar com o pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios dos autores, arbitrados em 20% sobre o 
valor da condenação.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

Thiago de Siqueira
Relator
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