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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1027982-73.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOREDA 
TAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da 
relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE 
MELLO BELLI (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO 
COSTA E MARIO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 7 de junho de 2018.

Daniela Menegatti Milano
Relatora

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL

Processo nº 1027982-73.2017.8.26.0002

Apelante: Loreda Tavares de Oliveira Carvalho

Apelada: American Airlines Inc.

Comarca: São Paulo  9ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro

Juíza de 1ª Instância: Lissandra Reis Ceccon

Voto nº 2891

APELAÇÃO CÍVEL  Transporte aéreo internacional  Ação 

de indenização por danos morais  Sentença de improcedência 

 Inconformismo da autora  Preliminar de cerceamento de 

defesa rejeitada. Pretensão de produção de prova oral. Juiz 

destinatário da prova, competindo a ele analisar a 

conveniência de sua produção. Inexistência de controvérsia 

acerca do “overbooking” (venda excessiva de assentos) e da 

expulsão da autora e familiares da aeronave  Passageira, 

acompanhada de seu marido e filha de doze anos, foi impedida 

de utilizar os assentos contratados, em razão de “overbooking” 

 Autora que ao embarcar na aeronave com sua família, 

envidou esforços para realizar a troca de lugar com outros 

passageiros e acompanhar sua filha menor em viagem aérea, 

com previsão de mais de 12 horas de duração. Tentativa 

infrutífera de negociação, que culminou com a expulsão da 

autora e sua família da aeronave. Prepostos da ré sem 

capacitação técnica para solucionar a questão. Expulsão da 

aeronave que se mostrou arbitrária, ante a inexistência de 

motivos que a justificassem  Falha na prestação de serviços 

caracterizada. Danos morais configurados. Valor fixado no 

importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença 

reformada  Recurso provido. 
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Trata-se de recurso de apelação interposto pela 

autora contra a r. sentença de fls. 112/117, cujo relatório transcrevo: 

“Loreda Tavares de Oliveira Carvalho ingressou com ação 

indenizatória de danos morais e materiais em face de AMERICAN 

AIRLINES. Relatou que comprou passagem aérea da à ré para passar 10 

dias em Las Vegas, EUA. O voo sofreu alteração nos horários, 

prejudicando a conexão da autora em Los Angeles, que pediu que fosse 

reagendado para o dia 24 de fevereiro às 23h 05min. Relatou que havia 

comprado ingresso para ir ao último show da turnê da cantora Jennifer 

Lopez, que seria no primeiro dia em que chegassem a Las Vegas. Ao 

chegar no embarque, foi informada que seu voo iria atrasar quase uma 

hora, em decorrência de overbooking. Com isso, alguns funcionários da 

ré abordaram os passageiros, oferecendo dinheiro para que desistissem 

do voo, porém muitas pessoas, inclusive tripulantes, queriam embarcar. 

Ao adquirir a passagem, a autora comprou os três assentos juntos, já 

que sua filha tem apenas 12 anos, porém descobriu que estavam 

sentados separados. Foi orientada para que buscasse dentro da 

aeronave o remanejamento dos assentos. Dentro do avião foi 

conversando com alguns passageiros para que conseguisse trocar de 

assento, porém foi abordada por alguns funcionários, que lhe tratou com 

grosserias e gritaria, ordenando que ou se sentasse ou se retirasse da 

aeronave. Recusou-se a sair, fazendo com que chamassem seguranças 

para tirá-los do avião. Ameaçaram chamar a polícia federal. Os 

comissários e os agentes de segurança começaram a empurrar a autora 

e sua família para que saíssem do avião, o que acabou ocorrendo. No 

dia seguinte, foram realocados em outro voo para Miami, novamente em 

assentos separados e com atraso de 12h, acarretando na perda do show 

e do primeiro dia da viagem. Requereu indenização por danos morais, 

pagamento das custas processuais e ônus sucumbenciais, honorários 

advocatícios, inversão do ônus da prova e citação da ré. Houve citação e 

apresentação de contestação as fls. 52/62, com juntada de documentos. 

Alegou em preliminar que os fatos narrados pela autora não resultaram 

em qualquer dano, moral ou material, tendo em vista que o ilícito foi 

cometido pela autora. No mérito fez ponderações sobre os fatos narrados 

pela requerente, alegando excludente de responsabilidade e inocorrência 

de danos morais. Requereu a improcedência da ação, e, em caso de 

indenização por danos materiais, que o valor seja fixado com base em 

valores comprovados e indenização por danos morais, o valor seja 
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fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Houve réplica (fls. 90/98). Houve manifestação da ré 

(fls. 109/111)”

A ação foi julgada improcedente, sob o fundamento 

de que os prejuízos experimentados pela autora decorreram de sua própria 

conduta, não se comprovando qualquer ilícito perpetrado pela ré, conforme 

dispositivo que transcrevo: 

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

danos morais e julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo moderadamente 

em 10% do valor dado a causa. A verba deverá ser monetariamente 

corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o 

ajuizamento e acrescido de juros e mora da data deste julgado”

Apela a parte autora a fls. 125/137. 

Preliminarmente, sustenta ter havido cerceamento de defesa, na medida em 

que postulou, ainda que subsidiariamente, a produção de prova oral, a fim de 

comprovar os fatos deduzidos na inicial. No mérito, sustenta que o diário de 

bordo juntado pela ré é suficiente para comprovar os fatos constitutivos de 

seu direito, notadamente a retirada de passageiros do interior da aeronave. 

Alega que a apelada admite a falha na prestação dos serviços, na medida em 

que os assentos reservados pela autora não foram fornecidos. Aduz ter 

adquirido três assentos, um ao lado do outro, porquanto acompanhada de sua 

filha menor para uma viagem internacional, e que os assentos reservados não 

lhe foram fornecidos em razão de overbooking, pelo qual a apelada sugeriu à 

autora que negociasse a troca de assentos dentro da aeronave e, por não obter 

êxito neste intento, fora expulsa da aeronave injustamente. Relata que, ao 

contrário do entendimento do Juízo “a quo”, a companhia aérea tem a 

obrigação de fornecer os assentos reservados, tal como contratado, pois 

recebeu a devida contraprestação pelo serviço. Discorre acerca da falha na 
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prestação de serviços decorrente do overbooking, o que já enseja o dever de 

indenizar, que deve ser majorado em razão da ilegal expulsão da autora e de 

sua família da aeronave. Postula a anulação da r. sentença hostilizada ou, 

subsidiariamente, sua reforma.

Recurso tempestivo, regularmente processado e 

preparado (fls. 170/171).

A ré apresentou contrarrazões (fls. 146/156), 

requerendo seja negado provimento ao recurso. Preliminarmente, sustenta ter 

havido preclusão de seu direito à produção de provas, porquanto requereu o 

julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida pela 

autora de que houve cerceamento de defesa, vez que a prova oral é 

desnecessária para apreciação de seu pedido indenizatório, na medida em que 

restou incontroverso nos autos a ocorrência de “overbooking”, bem como a 

retirada da autora e de seus familiares da aeronave. Assim, frise-se que os 

fatos narrados na inicial mostram-se incontroversos, e a repetição destas 

arguições por meio de depoimentos e testemunhos não contribuiria para o 

deslinde do feito.

Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o 

princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas 

produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade 

das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato 

prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo 

o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção da 
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economia processual e combate à morosidade.

No mérito, o recurso comporta provimento.

A questão controvertida submetida à análise desta 

Turma Julgadora consiste em verificar se os fatos narrados na inicial 

configuram falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pela 

empresa ré, bem como se caracterizado o dever de indenizar e adequação do 

valor da eventual indenização a ser arbitrada.

Na inicial, a autora afirma ter adquirido da apelada 

voo de ida e volta de São Paulo/Brasil para Las Vegas/EUA, o qual fora 

reagendado para o dia 24 de fevereiro de 2017, às 23h05min. Contudo, ao 

realizar o check-in foi informada de que o voo atrasaria quase uma hora, em 

virtude da ocorrência de “overbooking”, tendo a ré oferecido dinheiro a 

alguns passageiros para que desistissem do voo. Alega ter adquirido três 

passagens aéreas, cujos assentos seriam juntos, já que estaria acompanhada de 

seu marido e filha de doze anos, porém, ao embarcar na aeronave, fora 

cientificada de que os assentos seriam separados e, orientada a conversar com 

os demais passageiros dentro da aeronave para conseguir trocar de assento. 

Para sua surpresa, não obteve êxito ao conversar com alguns passageiros 

acerca do remanejamento dos assentos. Em seguida, os prepostos da ré 

ordenaram à autora e seus familiares que se sentassem nos assentos 

determinados no embarque ou se retirassem da aeronave. Infrutífera a 

negociação, aduz a autora que os prepostos da ré a retiraram da aeronave à 

força, tal como o fizeram com seus familiares. Por fim, afirma que a ré os 

realocou para outro voo, com destino a Miami/EUA, com atraso de doze 

horas, sem que lhes fosse prestado qualquer auxílio, o que culminou, 

inclusive, com a impossibilidade de ir ao show musical, cujos ingressos 
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haviam sido comprados com antecedência.

Com efeito, sobreveio sentença de improcedência do 

pedido formulado na inicial, condenando-se a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em primeiro lugar, destaca-se que o C. Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia 

n° 636.331 definiu a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal 

sobre o Código de Defesa do Consumidor tão somente nas ações ajuizadas 

por passageiros em face das companhias aéreas, quando se tratar de transporte 

internacional e à indenização decorrente de extravio de bagagem.

Pois bem.

Após análise de todo o processado, constata-se que o 

alegado “overbooking” não foi contestatdo pela apelada. Pelo contrário, a 

apelada sustentou, em sede de contestação, que o “overbooking” é uma 

prática legítima, que não trouxe prejuízos à autora e aos seus familiares, na 

medida em que embarcaram na aeronave. Entretanto, conforme entendimento 

firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tal prática é condenável por 

priorizar os interesses econômicos da companhia aérea em detrimento do 

consumidor:

“INDENIZAÇÃO. ATRASO. VÔO. OVERBOOKING.

(...) Anotando que o overbooking é prática condenável e intolerável, pois 

só leva em conta o interesse da companhia aérea, que assume o risco de 

deixar viajantes em terra por sua mera conveniência administrativa, em 

franco desrespeito ao consumidor, a Turma entendeu que, nesse caso, a 

aflição causada aos passageiros excede substancialmente o mero 
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percalço comum na vida das pessoas, gerando o direto à indenização.” 

(STJ, REsp. nº 211.604/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, j. 25/03/2003.)

Como cediço, o termo “overbooking” ocorre quando 

uma empresa aérea vende mais bilhetes do que a capacidade de lugares da 

aeronave. Assim, em decorrência do “overbooking” o passageiro pode ficar 

impedido de embarcar na aeronave, ou ter alterada a classe ou assento 

contratado.

No caso dos autos, a autora comprovou ter adquirido 

as três passagens, com assentos reservados um ao lado do outro (fls. 20), o 

que lhe gerou a legítima expectativa de realizar a viagem, prevista com 

duração superior a doze horas e meia, ao lado de seus familiares, mormente 

sua filha, menor de idade, que contava com apenas doze anos à época dos 

fatos.

Nesse sentido, infere-se que a conduta da ré, no 

sentido de vender mais bilhetes do que a capacidade de lugares disponíveis na 

aeronave, causou prejuízos ainda que indiretamente à autora e sua família, 

pois foram separados quando da marcação dos assentos no aeroporto.

A ré, por seu turno, alega que a reserva de assento é 

mera cortesia fornecida aos seus clientes, de caráter facultativo, que não foi 

concedida à autora e seus familiares, em razão de o voo estar completamente 

lotado. Porém, nenhuma documentação fora juntada nos autos, a fim de 

comprovar tais alegações, do modo que não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o “overbooking” constitui hipótese de 

inadimplemento absoluto do contrato, porque o passageiro, ao adquirir o 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp211604
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bilhete, passa a ter o direito subjetivo a determinado assento na aeronave, não 

sendo lícito à companhia aérea o impedi-lo de utilizar o assento contratado, 

em virtude de ter vendido mais lugares do que os disponíveis na aeronave.

Em caso análogo ao dos autos, esta C. Câmara já 

decidiu:

APELAÇÃO Transporte aéreo nacional “Overbooking” Atraso de 14 

horas Pedido parcialmente procedente para condenar a companhia 

aérea ao pagamento de R$ 22.500,00, a título de danos morais - Pleito 

de majoração da verba indenizatória Possibilidade, em parte Quantum 

indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade Atraso relevante, sem assistência 

Prática de overbooking, por duas vezes - Apreciação equitativa, levando-

se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a 

situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem 

como, inibir a repetição da conduta Circunstâncias fáticas, que, in casu, 

autorizam o acolhimento da pretensão recursal Verba indenizatória 

majorada para R$ 45.000,00, perfazendo o importe de R$ 5.000,00, para 

cada autor Precedentes desta C. Câmara Recurso parcialmente provido.

(TJSP, Apel. n° 1000194-49.2016.8.26.0704, Rel. Desa. Cláudia 

Grieco Tabosa Pessoa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2018).

Não bastasse o inadimplemento contratual absoluto 

configurado, restou incontroverso nos autos que a autora, seu marido e sua 

filha de doze anos foram retirados à força da aeronave pelos prepostos da ré. 

Não há dúvidas de que o comandante da aeronave abusou do poder, com 

nítida falta de treinamento e sensibilidade para lidar com a situação descrita 

nos autos.

Ao que se observa do depoimento prestado por 

Luisa Glogowsky Borreli (fls. 99), cuja veracidade de seu conteúdo não fora 
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questionada pela apelada, a autora e seus familiares aceitaram sentar-se em 

assentos distintos dos contratados, tendo pedido desculpas pela tentativa 

infrutífera de realizar a troca de assentos, mas a ré, por meio da atuação de 

seus prepostos, constrangeu a autora e seus familiares retirando-os da 

aeronave compulsoriamente.

Neste ponto, cabia à apelada comprovar a existência 

e plausibilidade dos motivos que justificaram a expulsão de uma família da 

aeronave, notadamente a existência de risco à segurança ou das pessoas e 

bens a bordo.

A conduta da ré, além de arbitrária e desarrazoada, 

mostra-se suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviços, que 

impediu que a autora e sua família realizassem a viagem na aeronave.

A falha na prestação de serviços restou caracterizada 

e, portanto, presente o dever de indenizar.

A prestação de serviços deficitária pela companhia 

aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pela apelante, de sorte 

que o nexo causal está configurado, ensejando a responsabilização do 

fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 6º, inciso VI e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor.

O dano moral sofrido pela passageira está 

caracterizado, sendo que a impossibilidade de embarque e a expulsão da 

aeronave lhe gerou frustração e atrasos, tendo permanecido por diversas horas 

no aeroporto acompanhada de seu marido e filha de 12 (doze) anos, agravada 

pela ausência de assistência da companhia aérea. Os transtornos sofridos 

ultrapassam o mero aborrecimento e o dissabor quotidiano. Assim, é devida 
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indenização nos termos do artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

O valor da indenização por dano moral deve atender 

à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela vítima e o 

desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso, a indenização 

deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a 

repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a 

situação econômica das partes.

Considerando os parâmetros citados, as 

circunstâncias do caso concreto e suas consequências, entendo que a 

indenização deve ser fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 

atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Neste ponto, 

merece destaque a circunstância de que a filha da autora, à época com 12 

(doze) anos de idade, foi retirada à força da aeronave e presenciou seus pais 

sendo retirados da mesma forma, tão somente porque tentaram fazer valer 

seus direitos de clientes e consumidores dos serviços prestados pela ré.

Diante dessas circunstâncias, o recurso comporta 

provimento, para o fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial e 

condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária 

pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a contar da citação, por tratar o caso dos autos de responsabilidade 

civil contratual. Por força da sucumbência, condeno a empresa ré, ora 

apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que ora fixo em 15%, sobre o valor atualizado da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
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Por fim, em razão do provimento do recurso de 

apelação, deixo de majorar honorários advocatícios, em conformidade com a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, quando julgou o Recurso 

Especial nº 1.573.573/RJ, (STJ, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

04.04.2017), em que se estabeleceram as hipóteses de majoração da verba 

honorária aos casos de “não conhecimento integral ou o desprovimento do 

recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado 

competente”.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

DANIELA MENEGATTI MILANO

                   Relatora
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