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RECURSO INOMINADO. OVERBOOKING EM CONEXÃO DE TRANSPORTE 

AÉREO. NECESSIDADE DE PERNOITE E LONGO INTERVALO NA 

REACOMODAÇÃO DE VOO.  DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE 

IN RE IPSA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. VALOR 

ARBITRADO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS. 

EXCLUSÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO:

1. Trata-se de indenizatória por danos morais e materiais em razão de 

perda de conexão face a prestação de serviços de natureza de transporte aéreo de 

passageiros.

2. Alegam os autores que iniciaram o vôo na cidade de Porto Alegre com 

destino a Rio Branco, com troca de aeronave em Brasília, onde foram impedidos de 

reembarcar em razão de excesso de passageiros.

3. Apontam ter sido obrigados a pernoitar em Brasília, de onde seguiram 

viagem no dia seguinte, em companhia aérea diversa, não tendo usufruído do serviço de 

assento conforto que adquiriram.

4. Pedidos consistem em danos materiais, na ordem de R$ 786,00, e 

danos morais, que estimaram em R$ 30.000,00.

5. A requerida respondeu à reclamação, apontando ser a prática de 

preterição de passageiros (overbooking) prevista na resolução da ANAC, e que o evento se 

constitui em mero aborrecimento, já que prestou toda a assistência necessária. Quanto ao 

dano material aponta não haver sido comprovado, bem como não há nexo de causalidade 
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entre a conduta e o alegado dano.

6. A causa obteve julgamento de parcial procedência, restando acolhido 

totalmente o pedido de dano material e fixados os danos morais em R$ 10.000,00.

7. Recorre a demandada, reafirmando a matéria arguida na contestação, e, 

alternativamente, a redução da indenização fixada a título de danos morais.

8. Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da 

sentença, afirmando o não cumprimento das normas da ANAC e apontando estar o julgado 

em consonância com a jurisprudência.

9. Breve relato.

10. Os fatos são incontroversos. 

11. Em relação aos danos morais, é pacífica a jurisprudência quanto à 

caracterização de falha na prestação de serviço pela prática de overbooking na modalidade 

in re ipsa, especialmente no caso sob análise, em que os autores foram obrigados a pernoite 

não previsto, com intervalo de voo superior a nove horas, tendo frustada sua legítima 

expectativa de embarque em voo de conexão, quando já haviam iniciado a viagem e 

estavam de posse dos cartões de embarque do trecho seguinte. Nesse sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO 

DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. Mérito. Tendo havido atraso injustificado de voo e, ainda, 

perda da conexão, por overbooking, resta evidenciada a falha na prestação do serviço da 

companhia aérea, a ensejar o dever de reparação. Danomoral. Danos morais que 

independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a 

dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das condições financeiras 

das partes, a gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. 

Quantum adequadamente fixado na origem (R$ 8.800,00), uma vez que guarda 

consonância com os valores adotados pelo TJRS em casos semelhantes. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074586025, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 

21/03/2018)"



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça - 2ª Turma Recursal

3

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.915-631, Tel. 68 3302-0444/0445, Rio Branco-

AC - Mod. 500239 - Autos n.º 0603254-19.2017.8.01.0070

12. O valor fixado, R$ 5.000,00 para cada um dos autores, se mostra 

adequado e proporcional ao caso concreto, uma vez observados o elevado porte financeiro 

da recorrente, o injusto praticado poderia ser perfeitamente evitado, sendo o grau de culpa 

pelo evento intenso, não sendo capaz de causar enriquecimento sem causa aos autores nem 

abalo financeiro à parte ré. 

13. No que diz respeito a indenização por danos materiais, porém, verifico 

que assiste razão em parte à recorrente.

14. Ao analisar a inicial, observa-se que tal pedido se compõe de taxa de 

remarcação - R$ 580,00, aquisição de "espaço mais" - R$ 156,00, e despesa de táxi – R$ 

50,00, totalizando assim a quantia de R$ 786,00.

15. Quanto à taxa de remarcação de voo, efetivamente não se configura em 

dano material indenizável, eis que não há qualquer nexo de causalidade em relação ao 

evento. Se configura em valor cobrado pela modificação na programação de uso do bilhete 

de transporte aéreo adquirido, o que de fato ocorreu, conforme declinado na inaugural, 

onde consta que os autores requereram a antecipação da data de embarque. 

16. No que diz respeito à aquisição de "espaço mais", assim entendido, 

segundo a experiencia comum, como assentos onde o passageiro dispõe de mais espaço no 

interior da aeronave, deve ser restituído, pois não se desincumbiu a recorrente de 

comprovar que no trecho Brasília/Rio Branco os autores usufruíram do serviço adquirido, 

conforme documento emitido por agencia de viagem, p. 21. Todavia, sendo certo que tal 

serviço normalmente é adquirido por trecho, reduzo pela metade a restituição devida, uma 

vez que a parte autora somente informou da não disponibilização do serviço no segundo 

trecho voado.

17. No que diz respeito às despesas com táxi na cidade de Brasília, 

conforme comprovante de p. 24, para o deslocamento entre o hotel e o aeroporto, também é 

devida a restituição do valor, eis que cabia à recorrida o dever de arcar com referida 

despesa, em razão da falha na prestação de serviço sob análise.

18. Importam, portanto, os danos materiais em R$ 128,00. 

19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da 

indenização por danos materiais para o valor de R$ 128,00. Mantida a sentença em relação 

aos danos morais. 
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20. Sem honorários face o resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 

0603254-19.2017.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre MARCELO COELHO DE CARVALHO, MIRLA 

REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE ARAÚJO em dar parcial provimento ao 

recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
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