
PRÁT ICAS  I LEGA IS  DAS  COMPANHIAS  AÉREAS ,  CONDENADAS  PELO

CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR ,  DEVEM  SER  INDEN IZADAS

De acordo com a Resolução ANAC nº 141, de 09 de

março de 2010, o passageiro que deixar de

embarcar  tem direito a:  

I – facilidades de comunicação, tais como ligação

telefônica, acesso a internet ou outros – se  superior

a 1 (uma) hora; 

II – alimentação adequada – se superior a 2 (duas)

horas; 

III – acomodação em local adequado, traslado e,

quando necessário, serviço de hospedagem – se

superior  a 4 (quatro) horas. 

É quando uma determinada companhia aérea

vende um número maior de passagens do que os

assentos existentes na aeronave. 

Essa prática acaba por gerar a preterição de

embarque do passageiro. 

De acordo com resolução da própria ANAC,

preterição de embarque é deixar de transportar

passageiro com bilhete marcado ou reserva

confirmada. 

Essa prática é reprovável por afrontar a Código de

Defesa do Consumidor e é desencorajada pelo

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e demais

Tribunais do País. 

O Superior Tribunal de Justiça nos diz que o dano

moral oriundo de “overbooking” decorre do

indiscutível constrangimento e aflição a que foi

submetido o passageiro e do simples fato de ser

considerado uma prática ilegal. 

VOCÊ SABE O QUE É OVERBOOKING?

VOCÊ SABIA QUE A COMPANHIA

AÉREA TEM DEVERES COM SEUS

CONSUMIDORES?

POSICIONAMENTO DO STJ ACERCA

DO TEMA:
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Devem ser indenizados todos os prejuízos que o

passageiro teve em decorrência do OVERBOOKING,

inclusive alimentação e hospedagem, se não

providos pela Companhia Aérea de acordo com a

Regulamentação da ANAC. 

Além dos prejuízos materiais, os passageiros

preteridos tem direito aos danos morais

decorrentes da angústia e dos transtornos gerados

pela prática abusiva, que variam de acordo com o

maior ou menor prejuízo acarretado ao

interessado: 

Exemplos: 

- Perda de uma reunião importante de trabalho; 

- Perda de apresentação final de balé da filha; 

- Perda de um casamento que era       

padrinho/madrinha. 

O preterimento de embarque é mais sério do que o

simples atraso em voo, porque quando há

OVERBOOKING, a passagem que você comprou foi

efetivamente vendida para outra pessoa; 

I) Documentos Pessoais; 

a) Identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de Endereço; 

d) E-mail com sua história: para

augustoleitaoadvocacia@gmail.com O que houve?

Para onde ia? A data da compra da passagem. Por

que era importante essa viagem? Quais foram as

consequencias negativas de ter perdido o voo?

Sempre que souber datas, horários e o nome do

funcionário com quem falou, mencione; 

II) Documentos para Viabilizar a Ação Judicial; 

e) Procuração (anexo); 

f) Contrato de Honorários (anexo); 

g) Comprovante de Depósito dos honorários

iniciais; 

Toda vez que isso ocorre, qualquer passageiro

lesado tem direito à reparação pelos danos morais

e materiais causados pela Companhia Aérea.

O valor do dano moral pode ser majorado em razão

da condição do Autor. Isso porque é mais

reprovável deixar horas ou dias esperando uma

mulher grávida com criança de colo do que um

atleta de 20 (vinte) anos. 

Logo, gestantes, mães com crianças de colo,

idosos, deficientes físicos, obesos ou outras

pessoas com enfermidades comprovadas podem

ter um acréscimo no valor da reparação. 

OVERBOOKING X ATRASO EM VOO QUEM TEM DIREITO À INDENIZAÇÃO?

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CONDIÇÃO PESSOAL DO AUTOR

QUAL O VALOR DA INDENIZAÇÃO?
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CORREIO: 

Se esse E-Book foi esclarecedor acerca do seu

direito que foi lesado pela Companhia Aérea e você

está certo de que é esse o seu caso, pode

encaminhar toda a documentação por correio

(devendo ser originais a procuração e contrato de

honorários) e encaminhar o comprovante de

depósito para o e-mail

augustoleitaoadvocacia@gmail.com 

ou Whatsapp (21) 98031-3637. 

PRESENCIAL: 

Caso você tenha dúvidas acerca do direito lesado,

da viabilidade do pleito judicial, ou prefira contar

sua história pessoalmente, pode agendar um

horário pelos telefones/Whatsapp (21) 98031-3637 e

(21) 4114-1234. Somente será cobrada consulta se o

interessado receber aconselhamento sem que haja

o ajuizamento da ação. Se houver propositura de  

ação judicial, o valor da consulta será absorvido

pelo contrato de honorários. 

Exemplos de Documentos capazes de comprovar 

os danos sofridos: 

- Transporte, Alimentação e Hospedagem – se não

fornecidos pela Companhia Aérea de acordo com a

Regulamentação da ANAC; 

- Ingresso ou fotos da apresentação de balé da

filha que deixou de ir em razão da perda do voo; 

BANCO SANTANDER 

Banco nº 33 

Agência 3462-0 

Conta: 01.090398.7 

AUGUSTO FERNANDES LIMA LEITÃO 

CPF: 815.306.920-91 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Banco nº 104 

Agência 0212 

Conta: 001  00021034-0 

AUGUSTO FERNANDES LIMA LEITÃO 

CPF: 815.306.920-91 

Augusto Leitão Advocacia - OAB/RJ  Nº 214.935 

“uma relação de confiança, sempre” 

Toda vez que isso ocorre, qualquer passageiro

lesado tem direito à reparação pelos danos morais

e materiais causados pela Companhia Aérea.

Estão descritos no contrato de honorários (anexo).

TELEFONEMA:

DADOS BANCÁRIOS

VOCÊ ESCOLHE COMO PROCEDER:

VALORES:

PÁGINA 03 OVERBOOKING REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

III – Os Documentos do Voo e os que Comprovem

seus Prejuízos; 

h) Reserva da Passagem Aérea (e-mail ou

informação no site); 

i) Bilhete Aéreo ou outra forma que comprove que

o passageiro embarcou em vou diverso daquele

contratado; 

j) Todos os documentos que comprovem os danos

sofridos em decorrência direta do OVERBOOKING,

por ocasião da preterição de embarque; 



01. Disponibilizamos regularmente conteúdo nas Redes Sociais sobre temas recorrentes da Advocacia nas

áreas Cível, Consumidor e Militar. 

02. Conheça nossos canais de comunicação, assista a nossos vídeos no Youtube, leia nossos artigos no Blog,

acompanhe semanalmente nossas postagens no Instagram, Twitter, Jusbrasil e no próprio Youtube. Conheça

e curta nossa FANPAGE no Facebook! 

03. O Canal e Blog #ODIREITOPARATODOS traz, de forma descomplicada, seus direitos para perto de você!

Acompanhe-nos nas Redes Sociais, curta e compartilhe nossas publicações.  

PRESENÇA DIGITAL
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Augusto Leitão Advocacia 

“uma relação de confiança, sempre” 

Augusto Leitão 

OAB/RJ nº 214.935 
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OUTORGADO: AUGUSTO FERNANDES LIMA LEITÃO, brasileiro, casado, advogado inscrito 

na OAB/RJ sob o nº 214.935, inscrito no CPF.MF sob o nº 815.306.920-91, endereço eletrônico 

augustoleitaoadvocacia@gmail.com, com escritório na Avenida Presidente Vargas, 583 – Sala 602, 

Rio de Janeiro – RJ, CEP 20071-003. 

 

PODERES: Pelo presente instrumento de procuração o outorgante nomeia e constitui seu bastante 

procurador o outorgado, a quem confere poderes para o foro em geral e “ad judicia et extra”, 

podendo dito procurador, praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato, 

além de poderes especiais para acordar, discordar, transigir, desistir, dar e receber quitação na 

presente demanda que propõe em face de ________________________________________. 
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CONTRATADO: AUGUSTO FERNANDES LIMA LEITÃO, brasileiro, casado, advogado inscrito 

na OAB/RJ sob o nº 214.935, inscrito no CPF.MF sob o nº 815.306.920-91, endereço eletrônico 

augustoleitaoadvocacia@gmail.com, com escritório na Avenida Presidente Vargas, 583 – Sala 602, 

Rio de Janeiro – RJ, CEP 20071-003. 

Pelo  presente  instrumento  particular,  as  partes  acima  qualificadas,  doravante  denominadas 
simplesmente contratante e contratado, têm justo e acertado as seguintes cláusulas: 

1) O contratado fica constituído a partir desta data como procurador do contratante para fins de 
propor uma ação judicial em face da Companhia Aérea indicada pelo CONTRATANTE, em sede de 
Juizado Especial Cível, para obter indenização por danos materiais e morais em razão de 
OVERBOOKING. 

2) Resta acordado entre as partes que os honorários a título de prestação de serviços, para cada ação 
proposta, independentemente de êxito na causa, serão pagos da seguinte forma:  

a) R$600,00 (seiscentos reais) no ato da assinatura do presente instrumento, devendo ser 
comprovado depósito ou transferência bancária a uma das contas indicadas pelo 
CONTRATADO; 
 
b) mais 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total apurado pelo depósito judicial 
realizado pelo réu, referente à sua condenação ou ao acordo judicial/extrajudicial realizado, 
estando o CONTRATADO autorizado, desde já, a reter o percentual que lhe cabe, quando da 
expedição de Mandado de Pagamento pelo MM Juízo, ainda que haja êxito parcial da 
demanda; 
 
c) Havendo necessidade de recurso, devem ser acrescidos R$400,00 (quatrocentos reais) em 
cada ação judicial, para cada Recurso interposto.  

 
3) Os  honorários  aqui  pactuados  serão  devidos  pelo  CONTRATANTE  ao  CONTRATADO  
mesmo  se  o direito  do  contratante  for  assegurado  administrativamente  ou  por  meio  de  
audiências  de conciliação e mediação, ou se por qualquer motivo que seja o contratante revogar os 
poderes outorgados ao contratado. 
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4) Os honorários de sucumbência pertencem ao CONTRATADO, nos termos do disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

5) O presente contrato não tem caráter personalíssimo, podendo o CONTRATADO, eventualmente, 
ser representado por outro(s) advogado(s) em qualquer ato processual. 

6) As partes elegem o foro da comarca da sede do contatado para dirimir qualquer controvérsia que 
surja deste contrato. 

 

 


