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Recusa de embarque injustificada no transporte aé-
reo internacional de passageiros: (des)equilíbrio dos in-

teresses em presença? 

 Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Morais1 

1. Direito dos Transportes, Direito Aéreo e equilíbrio dos inte-
resses em presença  

Embora haja opiniões de peso em sentido contrário, não me pa-
rece que se possa, hoje, negar a autonomia do Direito dos Transpor-
tes enquanto disciplina jurídica, cuja importância é evidente num 
mundo globalizado2. Ao debruçar-se, pela primeira vez, sobre este 
ramo do Direito, o jurista depara-se, desde logo, com a sua enorme 
dimensão, atendendo às diversas classificações de que o transporte 
é suscetível e à respetiva disciplina jurídica3. A isto, acresce o trans-
porte multimodal, com todos os problemas levantados, hoje, pela 

                                                 
1 Professor Auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa. 
2 Entre nós, MENEZES CORDEIRO salienta que “o Direito Material dos transportes 
reporta-se, essencialmente, ao Direito dos contratos de transporte. Trata-se de 
um capítulo do Direito Comercial. Apesar da evidente especialidade, parece 
excessivo proclamar a sua autonomização como disciplina”, “Introdução ao 
Direito dos Transportes”, in Januário da Costa Gomes, I Jornadas de Lisboa de 
Direito Marítimo. O contrato de transporte marítimo de mercadorias, Coimbra, 
Almedina, 2008, pp. 7-40, em particular, p. 9. Trata-se de uma posição que não 
subscrevemos. 
3 O contrato de transporte pode ser objeto de diferentes classificações. Quanto à 
realidade a transportar, pode ser de mercadorias e de passageiros, englobando o 
último, igualmente, o transporte da bagagem que acompanha o passageiro. 
Quanto à via utilizada, os transportes podem ser: terrestres, aéreos e marítimos. 
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sua regulamentação jurídica4. 

Num eventual primeiro contacto, aquilo que fascinará esse 
mesmo jurista será a constatação da incessante procura de um equi-
líbrio dos interesses em presença, sendo o contrato de transporte 
caraterizado por uma obrigação de resultado5. Por um lado, temos 
o interesse do transportador em exercer a sua atividade sem ser ex-
cessivamente onerado por um eventual dano que ocorra; por outro, 
o interesse do passageiro em ser transportado, ou do carregador 
em ver a sua mercadoria transportada, sabendo que tal passageiro 
ou mercadoria chegarão ao seu destino, visto que a esse resultado 

                                                 
Os transportes terrestres subdividem-se em rodoviários e ferroviários. Aos 
transportes fluviais aplica-se, fundamentalmente, o regime dos transportes 
terrestres (artigo 366.º do Código Comercial). Tendo em conta estas 
classificações, facilmente se compreende a enorme dimensão deste ramo do 
direito. Por outro lado, tenha-se presente que, ao lado do Direito material dos 
transportes, que regula os negócios pelos quais o transportador se compromete 
a assegurar o transporte de pessoas ou de bens perante um interessado, se 
encontra o Direito institucional dos transportes, que se debruça sobre as 
organizações nacionais e internacionais que visam disciplinar os transportes e os 
transportadores, garantido o seu normal funcionamento através da exigência do 
cumprimento de determinados requisitos (cfr. MENEZES CORDEIRO, op. cit., pp. 9-
11). 
4 O transporte é multimodal ou combinado, quando implica o recurso a diferentes 
meios de transporte, destinados a vias de comunicação igualmente diferentes. 
Este transporte implica, por isso mesmo, uma aplicação de diversos regimes 
jurídicos, esteja ou não em causa um único contrato. Há, neste campo, um vazio 
legislativo, na medida em que não existe um regime jurídico com caráter 
imperativo e de aplicação global que regule esta modalidade de transportes. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr. CASTELLO-BRANCO BASTOS, Direito dos Transportes, 
Coimbra, Almedina, 2004, pp. 75-79. 
5 Neste sentido, cfr. CASTELLO-BRANCO BASTOS, op. cit., pp. 30-31, bem como a 
doutrina (nota 12) e a jurisprudência (nota 13) aí mencionadas. 
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se obrigou o transportador. Tendo em conta essa mesma obrigação 
assumida, verifica-se na disciplina uniforme dos contratos interna-
cionais o princípio da responsabilidade presumida do transporta-
dor. No entanto, como este se encontra constrangido pelas circuns-
tâncias naturais e técnicas que a sua prestação implica, este princí-
pio é temperado pelo princípio da limitação da responsabilidade. 
De outro modo, o risco em causa seria enormemente dissuasor do 
exercício da atividade em causa. A isto acresce, ainda, a faculdade 
de se derrogar por acordo as regras imperativas, desde que num 
sentido mais favorável ao interessado na carga6. 

Pretendendo, apenas, debruçar-me sobre o Direito Aéreo7, e, 
mais particularmente, sobre o problema da recusa de embarque no 
                                                 
6 Cfr. CASTELLO-BRANCO BASTOS, op. cit., pp. 29 e 32. O equilíbrio dos interesses em 
presença poderá depender, em larga medida, das alterações técnicas, pois estas 
tornam o exercício da atividade transportadora mais segura para o transportador. 
Por outro lado, a consagração de tetos máximos permite a existência de contratos 
de seguro ligados ao exercício da atividade transportadora (CASTELLO-BRANCO 

BASTOS, op. cit., pp. 33-34).  
7 Como aponta NEVES DE ALMEIDA, tendo em conta a sua fase de desenvolvimento 
atual, este não se limita a regular os direitos e a utilização do espaço aéreo, 
abrangendo, igualmente, outras realidades conexas com tal utilização, que têm 
uma incidência quer nos interesses públicos, quer nos interesses privados. Assim, 
o Direito Aéreo, traduz-se num “conjunto de regras jurídicas que disciplinam a 
atividade aeronáutica”, que pode ser classificado como direito e público e direito 
privado, consoante o objeto as normas em causa. Enquanto direito público, trata 
de aspetos relativos à navegação aérea, safety and security, atos de interferência 
ilícita na aviação, estatuto do comandante, aeroportos (infraestrutura 
aeroportuária), aeronaves (nacionalidade, registo, aeronavegabilidade, etc.), 
facilitação (conjunto de medidas que visam desembaraçar a aeronave, 
tripulantes, passageiros e a carga aérea), regras de mercado/concorrência, etc.. 
Enquanto direito privado, engloba normas que têm por objeto e relação jurídica 
entre particulares que se encontram em posição de igualdade jurídica formal, 
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transporte aéreo internacional, a pergunta que me guia é a se-
guinte: qual o equilíbrio de interesses em presença? Haverá alguma 
nota dissonante nesse equilíbrio atualmente? Numa claríssima sín-
tese sobre este ponto, embora numa perspetiva mais genérica do 
que aquela em que nos colocamos, NEVES DE ALMEIDA8 salienta que, 
na definição do equilíbrio de interesses entre transportador e utili-
zador do transporte aéreo, podem apontar-se duas fases de desen-
volvimento da atividade do transporte aéreo. Numa primeira fase, 
dá-se o lançamento, desenvolvimento e consolidação da atividade 
comercial de transporte aéreo. Segue-se uma segunda fase, que re-
flete o atual momento de modernidade e maturidade da atividade 
do transporte aéreo, contemporânea da sociedade de informação e 
de consumo, com todas as caraterísticas próprias das sociedades de 
massas.  

Estando, hoje, consolidada a atividade de transporte aéreo inter-
nacional, com um aumento significativo dos padrões de fiabilidade 
técnica dos equipamentos (dando garantias de segurança absoluta), 
e uma procura massificada do transporte aéreo, no contexto de 
uma liberalização da atividade, verifica-se um aumento da consci-
ência social relativamente à defesa institucional dos direitos e ga-
rantias individuais. Colocam-se, agora, velhos problemas, que, com 
uma nova dimensão, exigem novas soluções, surgindo, igualmente, 
                                                 
regulando o contrato de transporte aéreo, a responsabilidade civil do 
transportador aéreo, a constituição de garantias, ónus ou direitos sobre 
aeronaves, o arresto preventivo de aeronaves, etc.. A sua autonomia é justificada 
pela especificidade do seu objeto e pela funcionalidade específica que subjaz às 
suas normas (cfr. NEVES DE ALMEIDA, “Linhas gerais da evolução do Direito Aéreo”, 
in Estudos de Direito Aéreo, Dário Moura Vicente [coord.], Coimbra, Coimbra 
Editora, 2012, pp. 11-93, em particular. pp. 18-20). 
8 NEVES DE ALMEIDA, “Linhas gerais da evolução do Direito Aéreo”, pp. 81-89. 
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novos problemas. Exige-se, assim, a procura de um novo equilíbrio 
dos interesses em presença, diferente daquele que fora, pioneira-
mente, conseguido na Convenção de Varsóvia (CV), em 1929. É 
neste contexto que surge a Convenção de Montreal (CM), em 19999. 
Surgem, ainda, iniciativas legislativas de cariz regional que visam o 
tratamento de aspetos não contemplados pelo Direito Internacional 
Público de cariz universal, como é o caso dos Regulamentos da 
União Europeia sobre recusa de embarque, cancelamento e atraso 
considerável no transporte aéreo. 

Aferindo, numa perspetiva menos genérica e mais específica, do 
equilíbrio dos interesses em presença, centrar-nos-emos no pro-
blema da recusa de embarque. Hoje, os problemas com que os pas-
sageiros mais frequentemente se deparam prendem-se com o can-
celamento, com o atraso e com a recusa de embarque. No entanto, 
talvez se possa dizer que o tratamento deste último ponto tem fi-
cado para trás, dando a doutrina preferência aos outros dois10. Na 
doutrina nacional, as pouca referências que lhe são feitas surgem 

                                                 
9 Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo 
Internacional, assinada em Montreal a 28 de maio de 1999, tendo entrado em 
vigor na ordem internacional desde 4 de novembro de 2001. Na nossa ordem 
jurídica, a CM foi aprovada através do Decreto n.º 39/2002, de 27 de novembro.  
10 Na doutrina espanhola, para um recente e interessante tratamento da temática 
do direito a indemnização por atraso no âmbito comunitário, com particular 
enfoque na jurisprudência do Tribunal de Justiça de União Europeia (TJUE) e nos 
problemas que a mesma levanta, cfr. R. PAZOS CASTRO, “El derecho a compensación 
por retraso en la normativa europeia de transporte aéreo de pasajeros”, Indret, 
2/2017, disponível em: http://www.indret.com/pdf/1303.pdf, consultado a 27 de 
setembro de 2017. 
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no contexto mais geral do tratamento dos direitos dos passagei-
ros11, ou no contexto vastíssimo da responsabilidade do transporta-
dor aéreo no contrato de transporte aéreo internacional12. Por ou-
tro lado, tem-se apontado que o Direito Aéreo constitui um dos “pa-
rentes pobres” do direito privado português13. 

Não é por acaso que o transporte aéreo é escolhido, por tantos, 
como meio de transporte privilegiado: a sua celeridade constitui a 
nota dominante nessa opção14. Por isso mesmo, qualquer atraso, 

                                                 
11 Cfr. RAMOS ALVES, “Em tema de direitos dos passageiros no contrato de 
transporte aéreo”, in Estudos de Direito Aéreo, Dário Moura Vicente (coord.), 
Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 297-318, em particular, pp. 310-311. 
12Cfr.  NEVES DE ALMEIDA, Do contrato de transporte aéreo e da responsabilidade 
civil do transportador aéreo, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 596-604, 606-607. A 
questão é ainda focada por CALAIM LOURENÇO, a propósito da limitação de 
responsabilidade do transportador aéreo internacional no transporte de pessoas, 
com particular enfoque nas Convenções de Varsóvia e de Montreal (cfr. “A 
limitação de responsabilidade do transportador aéreo internacional no 
transporte de pessoas – De Varsóvia a Montreal”, in Temas de Direito dos 
Transportes, Vol. I, Januário da Costa Gomes [org.], Coimbra, Almedina, 2010, pp. 
385-534, em particular, pp. 509-518). Focar-nos-emos, igualmente, no transporte 
aéreo internacional, atendendo ao caráter residual do transporte aéreo 
doméstico. Por outro lado, no âmbito comunitário deixou de se atender à 
distinção entre transporte interno e transporte internacional, relevando o caráter 
comunitário da transportadora aérea, como veremos adiante. 
13 Cfr. GRAÇA TRIGO, “Responsabilidade civil do transportador aéreo: a Convenção 
de Montreal de 1999 constitui um marco histórico”, in António Menezes Cordeiro, 
Luís Menezes Leitão, Januário da Costa Gomes (org.), Estudos em Homenagem ao 
Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, Vol. IV – Novos Estudos de Direito 
Privado, Coimbra, Almedina, 2003, pp. 817-832, em particular, p. 817. 
14 Na realidade, entre os fatores que subjazem à autonomia do Direito Aéreo 
encontram-se fatores económicos, relacionados com a celeridade do transporte 
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por mínimo que seja, poderá acarretar danos consideráveis ao pas-
sageiro, pelos quais o transportador terá de responder; o mesmo 
vale, por maioria de razão, para o cancelamento de voo. Por outro 
lado, na medida em que nem todas as pessoas que reservam bilhe-
tes acabam por realizar o voo, as transportadoras, para tornar a sua 
atividade mais rentável e evitar que os voos não estejam totalmente 
preenchidos, aceitam reservas que excedem a capacidade da aero-
nave (overbooking). Por este motivo, poderá verificar-se uma situa-
ção de recusa de embarque, com os inerentes prejuízos para o pas-
sageiro. Qual a responsabilidade do transportador neste último 
caso? E será que a recusa de embarque se limita às situações de 
overbooking? Em particular, no que a esta última se refere, os pro-
blemas centram-se na baixa qualidade de serviços das transporta-
doras aéreas, quando se colocam problemas com a execução do 
transporte, fundamentalmente por falta de informação e pelo trato 
inapropriado recebido pelos passageiros15. 

2. Recusa de embarque: as fontes e o seu âmbito de aplicação 

O ponto de partida para responder às perguntas que coloquei 
relativamente à recusa de embarque, será a análise das diversas 
fontes de Direito Aéreo que lhe são aplicáveis. Em matéria de recusa 
de embarque, no plano das fontes, é de apontar o Regulamento (CE) 
n.º 261/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fe-
vereiro, que consagra regras para a indemnização e assistência aos 

                                                 
utilizado (cfr. NEVES DE ALMEIDA, “Linhas gerais da evolução do Direito Aéreo”, p. 
20).  
15 Cfr. PATRICIA MÁRQUEZ LOBILLO, Denegación de embarque en el transporte aéreo 
de pasajeros, Madrid, Parcial Pons, 2013, p. 33. 
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passageiros em caso de recusa de embarque e cancelamento ou 
atraso considerável nos voos16.  

Antes do Regulamento de 2004, a matéria do overbooking en-
contrava-se regulada no Regulamento (CEE) n.º 295/91 do Conse-
lho, de 4 de fevereiro de 199117. O novo Regulamento traduziu-se, 
no entanto, num reforço da tutela dos passageiros, atendendo ao 
reconhecimento de que “embora o Regulamento (CEE) n.º 295/91 
do Conselho, de 4 de fevereiro de 1991, que estabelece regras co-
muns relativas a um sistema de compensação por recusa de embar-
que de passageiros nos transportes aéreos regulares, estabeleça um 
nível básico de proteção para os passageiros, o número de passa-
geiros a quem é recusado o embarque contra sua vontade continua 
a ser demasiado elevado, tal como o de passageiros vítimas de can-
celamentos sem aviso prévio e de atrasos consideráveis”18.  

Os pontos em que a tutela dos direitos dos passageiros foi forta-
lecida foram os seguintes: a) aplicação a todos os casos de recusa 
de embarque, mesmo aqueles que não resultam de overbooking; b) 
existência, igualmente, de regras relativas ao atraso considerável e 
ao cancelamento de voo; c) aplicação aos voos irregulares (o que 
não acontecia anteriormente)19; d) aplicação do Regulamento, não 

                                                 
16 De agora em diante, mencionado como “o Regulamento”, ou como “o 
Regulamento de 2004”. 
17 Sobre o Regulamento (CEE) n.º 295/91, cfr. NEVES DE ALMEIDA, Do contrato de 
transporte aéreo e da responsabilidade civil do transportador aéreo, pp. 596-601. 
18 Considerando (3) do Regulamento. 
19 Neste sentido, resulta do Considerando (5) do Regulamento que a diferença 
entre serviços aéreos regulares e irregulares é cada vez menor, pelo que este 
abrange ambas as situações, aplicando-se igualmente aos passageiros de voos 
não regulares, incluindo os que fazem parte de viagens “tudo incluído”. O 



 

 

 

www.revistadedireitocomercial.com 
2017-11-02 

 
488 

só aos voos com partida de um Estado Membro, mas, igualmente, a 
todos aqueles que tenham semelhante Estado como ponto de des-
tino, desde que realizados por um transportador comunitário. 

O problema mais geral da responsabilidade civil do transporta-
dor aéreo internacional de passageiros está regulado, no plano in-
ternacional e no âmbito comunitário, pela Convenção de Montreal 
(CM) de 1999, a que já me reportei. Esta convenção surge como o 
culminar de toda uma evolução que, no plano internacional, teve o 
seu início com a, também já mencionada, Convenção de Varsóvia 
(CV), de 1929, e suas sucessivas alterações, surgindo como um 
marco histórico20, que reflete os ensinamentos que resultaram da 
aplicação do Sistema de Varsóvia (SV) – Convenção de Varsóvia e 
seus Protocolos Adicionais – durante sete décadas. O SV continua, 

                                                 
transporte aéreo regular é aquele que o caraterizado pela existência de uma 
continuidade, sujeito a um conjunto de operações regulares, realizadas no 
respeito por um horário que é previamente tornado público. Assim, a realização 
do transporte não depende da existência de um número. Estão igualmente em 
causa serviços acessíveis ao público em geral. Pelo contrário, o transporte não 
regular opera normalmente com base num contrato de fretamento, sendo o 
acesso ao serviço de transporte condicionado por vias reservadas, acessíveis 
apenas a certas categorias sociais. Por outro lado, este último é meramente 
pontual, ocasional ou sazonal, podendo a sua realização depender do volume de 
tráfego a transportar. Para o desenvolvimento do transporte aéreo não regular 
contribuiu, em particular o papel desempenhado pelos operadores turísticos e 
agentes grossistas na organização, promoção e venda de viagens organizadas ou 
turísticas (bilhetes inclusive tours). De qualquer forma, não fica excluído o recurso 
ao transporte aéreo regular por parte destes últimos (cfr. NEVES DE ALMEIDA, Do 
contrato de transporte aéreo e da responsabilidade civil do transportador aéreo, 
pp. 32-37).  
20 Como refere GRAÇA TRIGO, no título do seu artigo mencionado em nota anterior, 
relativo à CM. 
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no entanto, em vigor21. Embora o SV e a CM não tenham previsões 
específicas quanto à recusa de embarque, a sua referência impõe-
se, pois já foi discutido se os mesmos englobariam, igualmente, a 
matéria que me ocupa. Trata-se, no entanto, de posições que não 
merecem acolhimento22.  

                                                 
21 Verifica-se, ainda, uma articulação entre o SV e a CM, visto que nem todos os 
Estados Partes da primeira são partes da segunda. Aliás, a revogação da CV pela 
CM nem teve lugar, pelo que, em caso de concurso entre ambas, prevalece a 
última, conforme resulta do artigo 55.º CM. Sobre as causas de falência do 
Sistema da Varsóvia, cfr. GRAÇA TRIGO, op. cit., p. 819 e ss; e, de forma mais 
desenvolvida, CALAIM LOURENÇO, op. cit., pp. 390-409. Muito brevemente, aponta-
se a disparidade de critérios interpretativos nos países de Civil Law e de Common 
Law, e a ausência de uma uniformidade no que se refere à conversão do franco 
Poincaré.  
22 No que se refere à CV é hoje pacífico que este instrumento não se aplica a 
situações de incumprimento definitivo, o que significa que não se pode aplicar à 
recusa de embarque. Na realidade, a ausência de regulamentação legal para a 
recusa de embarque e para o cancelamento de voo na CM e na CM é coerente 
com o sistema de responsabilidade que tais instrumentos consagram, visto que 
se reportam apenas ao cumprimento defeituoso ou tardio. Resulta, aliás, dos 
trabalhos preparatórios da CM que não se pretendeu regular o incumprimento 
definitivo. Por outro lado, o conceito de atraso não poderia abranger a recusa de 
embarque, na medida em que se trata de um atraso num determinado voo, e não 
de um atraso na partida de um determinado aeroporto (trata-se de um ponto a 
que voltarei ao concretizar o conceito de recusa de embarque). Acresce que, 
ainda que se concluísse pela possibilidade de aplicação analógica das referidas 
convenções, o que contraria a doutrina e jurisprudência maioritárias, 
nomeadamente, em Espanha, a conclusão seria a de inexistência de quaisquer 
limites de responsabilidade, devido à existência de uma conduta intencional do 
transportador, nomeadamente, atendendo à aplicação do artigo 25.º da CV (cfr. 
JESÚS PAZ MARTÍN, La responsabilidad en el transporte aéreo internacional: de 
Varsovia [1929] a Montreal [1999], Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 404-405 e 
407; e VALENTINA CORONA, “La tutela per overbooking nella convenzione di 
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O primeiro pressuposto para a aplicação do Regulamento será a 
celebração de um contrato de transporte aéreo de passageiros, 
sendo este apenas aplicável se o passageiro tiver uma reserva con-
firmada para o voo em questão (artigo 3.º/2/a).  Assim, o passageiro 
deve possuir um bilhete, ou outra prova que mostre que a reserva 
foi aceite e registada pelo transportador. Não se exige, que o passa-
geiro tenha o bilhete em papel ou suporte eletrónico para poder 
gozar da proteção que lhe oferece o Regulamento, o que resulta do 

                                                 
Varsavia”, in Massimo Deiana (a cura di), Studi su negato imbarco, cancellazione 
del volo e ritardo nel trasporto aereo, Cagliari, Edizioni AV, 2005, pp. 185-211, em 
particular, pp. 190, 195 e 200). Ainda sobre este ponto, cfr. a jurisprudência 
mencionada por NEVES DE ALMEIDA, Do contrato de transporte aéreo e da 
responsabilidade civil do transportador aéreo, pp. 523-524, nota 515. Por outro 
lado, foi igualmente objeto de discussão o problema da articulação entre a CM e 
o Regulamento n.º 261/2004, embora unicamente em matéria de atraso e 
cancelamento de voo. A questão foi apreciada pelo TJUE, a 10 de janeiro de 2006, 
no Caso C-344/04 (disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0344&from=PT, consultado a 13 de 
outubro de 2017).  Estava em causa um pedido de decisão prejudicial, 
apresentado pelo High Court of Justice britânico (England & Wales), no âmbito de 
um litígio entre a International Air Transport Association – Associação representa 
os interesses de mais de duzentas e setenta transportadoras aéreas situadas em 
cento e trinta países, transportando 98% dos passageiros dos voo das linhas 
aéreas regulares em todo o mundo – e a European Law Fares Airline Association 
– que representa os interesses de dez companhias low cost situadas em nove 
países europeus – ao Deparment for Transport, relativamente à execução do 
Regulamento n.º 261/2004. O TJUE decidiu no sentido da validade dos artigos 5.º, 
6.º e 7.º do Regulamento, não existindo qualquer problema de conformidade 
com a CM. Assim, verifica-se uma relação de complementaridade entre o 
Regulamento e a CM (cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit, pp. 36-37) 
22 Cfr. PAZ MARTÍN, op. cit., p. 402. 
22 Cfr. CALAIM LOURENÇO, op. cit., pp. 509-510, nota 308; bem como, PAZ MARTÍN, op. 
cit., p. 403 
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caráter consensual do contrato de transporte aéreo (artigo 3.º CV e 
artigo 3.º CM)23. Este pode ser definido como “o acordo em que 
convergem duas vontades opostas mas harmonizáveis celebrado 
entre aquele que pretende fazer conduzir a sua pessoa ou de ter-
ceiro, ou coisa certa de um lugar para o outro utilizando a via aérea 
e aquele que, de forma onerosa ou gratuita, aceita encarregar-se 
dessa condução”24. Trata-se de um contrato consensual, como refe-
rido, (pois não se exige forma específica), embora seja real no caso  
do  transporte de mercadorias (pois que se exige a traditio das mer-
cadorias para a sua constituição); não necessariamente oneroso 
(embora o seja, por natureza, quando a remuneração é seu ele-
mento essencial, como ocorre no transporte aéreo comercial); 
eventualmente sinalagmático (mesmo quando celebrado a título 
gratuito), embora de forma imperfeita (porque assistem ao passa-
geiro diversos deveres que são obrigações secundárias, embora não 
acessórias, como o dever de observar o horário de partida do voo 
previsto no bilhete25); de execução duradoura, ainda que efémera 
(o que implica especiais obrigações para o transportador no que se 
refere à assistência e proteção do passageiro); e, finalmente, típico 
e especial; podendo ainda acrescentar-se que pode estar em causa 
um contrato de adesão (quando o transportador tenha adotado 

                                                 
23 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 58-59. 
24 Na definição de NEVES DE ALMEIDA, Do contrato de transporte aéreo e da 
responsabilidade civil do transportador aéreo, p. 21.  
25 Trata-se de um aspeto mais discutível, na medida em que se pode duvidar da 
qualificação das condutas previstas no contrato como verdadeiros deveres 
jurídicos. 
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condições gerais particulares no âmbito dos seus serviços e que não 
são passíveis  de alteração nos casos concretos)26.  

Trata-se, igualmente, tal como o contrato de transporte em geral, 
de um contrato de prestação de serviços, embora o serviço não seja 
o mais relevante. Na realidade, releva fundamentalmente o resul-
tado, a saber, que a pessoa chegue incólume ao local do destino, o 
que significa que está em causa uma modalidade de empreitada27. 
Aqui se vê que deslocação física de pessoas constitui a obrigação 
primeira para a qual o transportador é contratado, embora existam 
outros deveres a que o transportador pode ficar sujeito para a boa 
execução do contrato. Por isso, como adverte a doutrina, a desloca-
ção física de pessoas ou coisas tem de ser o elemento principal da 
prestação do transportador28.   

O Regulamento será aplicável a todos os passageiros que partam 
de um aeroporto de um Estado Membro sujeito ao Tratado (artigo 
3.º/1/a). Se estes partirem de um aeroporto situado num país ter-
ceiro, o mesmo também se aplica quando o voo tiver como destino 
o aeroporto de um Estado Membro, desde que esteja em causa uma 
transportadora comunitária – ou seja, titular de uma licença de ex-
ploração válida concedida por um Estado Membro (artigo 2.º/c) –, 

                                                 
26 Cfr. NEVES DE ALMEIDA, Do contrato de transporte aéreo e da responsabilidade 
civil do transportador aéreo, pp. 21 a 24. 
27 Neste sentido, cfr. MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 35. Na doutrina estrangeira, 
PATRICIA MÁRQUEZ LOBILLO salienta, igualmente, que, no contrato de transporte, o 
transportador se vincula a um determinado resultado (op. cit., p. 32). 
28 RAMOS ALVES, op. cit., p. 299. 
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e desde que não tenham recebido benefícios, uma indemnização ou 
assistência nesse país terceiro (artigo 3.º/1/b)29.  

A aplicação do Regulamento implica, ainda, que o passageiro se 
apresente para registo (check-in) no momento indicado e nas con-
dições que lhe tenham sido transmitidas por escrito pela transpor-
tadora aérea, pelo operador turístico, ou pelo agente de viagens au-
torizado30. Na falta de indicação de qualquer hora, o passageiro de-
verá apresentar-se até quarenta e cinco minutos antes da hora de 
partida (artigo 3.º/2/a)31. O Regulamento aplica-se, igualmente, aos 
passageiros que tenham sido transferidos por uma transportadora 
aérea ou operador turístico do voo para que tinham reserva, para 
outro voo, independentemente do motivo (artigo 3.º/2/b). Pelo 
contrário, o mesmo não se aplicará aos passageiros com viagens 
gratuitas ou com tarifas reduzidas não disponíveis, direta ou indire-
tamente, ao público32. Esta exclusão não abrange os passageiros 
com bilhetes emitidos no âmbito de um programa de passageiro 
frequente ou de outro programa comercial de uma transportadora 
                                                 
29 Não parece suscitar dúvidas a aplicabilidade do Regulamento igualmente na 
situação em que o voo teve origem num país terceiro, tendo como destino um 
Estado Membro, mas estando prevista uma escala noutro país terceiro, 
relativamente a uma situação de incumprimento da primeira parte da viagem. 
Para tanto, deve atender-se à unidade do contrato e, consequentemente, do 
percurso projetado (cfr. PAZ MARTÍN, op. cit., p. 414). 
30 A referência às condições em causa deve ser interpretada em articulação com 
o artigo 2.º/j, que menciona algumas razões que podem justificar a recusar de 
embarque (cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 60). 
31 Trata-se de um aspeto cuja menção deveria ser obrigatória, como defende 
MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 63.  
32 Estão em causa, particularmente, as viagens que a transportadora oferece, ou 
faculta a preços reduzidos, aos seus empregados e respetivos familiares, no 
contexto do vínculo laboral que os une (cfr. CALAIM LOURENÇO, op. cit., p. 514). 
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aérea ou operador turístico (artigo 3.º/3), visto que o interesse do 
transportador na fidelização dos passageiros exclui o caráter gra-
tuito da prestação33. 

Finalmente, resulta do artigo 3.º/4 que o Regulamento apenas se 
aplica a passageiros transportados em aeronaves de asa fixa, fi-
cando de fora voos realizados por outro tipo de aparelhos, como, 
por exemplo, helicópteros ou dirigíveis34. Se a transportadora aérea 
que realizar o voo não tiver qualquer contrato com o passageiro 
(transportador de facto), resulta do artigo 3.º/5 que, sempre que tal 
transportadora cumprir obrigações impostas pelo Regulamento, en-
tender-se-á que o está a fazer em nome da pessoa que tem o con-
trato com o passageiro (transportador contratual)35.  

                                                 
33 Cfr. MASSIMILIANO PIRAS, “Il rifiuto di trasportare e il ritardo del vettore aereo 
nella nuova disciplina comunitária”, in Massimo Deiana (a cura di), Studi su 
negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, Cagliari, 
Edizioni AV, 2005, pp. 155-184, em particular, p. 161. A exclusão dos passageiros 
com viagens gratuitas do âmbito de proteção do Regulamento é criticada por 
MÁRQUEZ LOBILLO, tendo em conta que o mesmo não se verifica nem na CV, nem 
na CM (op. cit., pp.  63-64).  
34 Cfr. CALAIM LOURENÇO, id., ibid..  
35 Estão em causa acordos entre as companhias aéreas em virtude dos quais 
vendem lugares num número de voos utilizando os seus nomes respetivos e 
operando tais voos de forma indistinta (code share), ou situações em que 
recorrem ao arrendamento de aeronaves com tripulação (wet lease). Em ambos 
os casos se poderá verificar uma distinção entre o transportador contratual e o 
transportador de facto (cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 43-49). Na realidade, 
para efeitos de aplicação do Regulamento, o que releva é que o transportador de 
facto seja uma companhia aérea comunitária, ainda que esta não seja o 
transportador contratual (artigo 2.º/b e artigo 3.º/1 do Regulamento). Embora, 
normalmente, o regime de responsabilidade aplicável seja determinado pelo 
transportador comercial, podendo tal regime ser estendido ao transportador de 
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Tendo em conta as fontes mencionadas e o seu âmbito de apli-
cação, vejamos, agora, de forma mais pormenorizada, o regime ju-
rídico aplicável à recusa de embarque, e os problemas que o mesmo 
levanta. 

3. A recusa de embarque justificada e injustificada: noção. 
Modo de operar da recusa de embarque injustificada: em par-
ticular o problema da prioridade no embarque 

De acordo com o Regulamento, dá-se recusa de embarque 
quando o transportador não aceita transportar um dos passageiros 
que se apresentou devidamente ao embarque, respeitando as con-
dições estabelecidas no artigo 3.º/2, já mencionadas no ponto an-
terior, a não ser que haja motivos razoáveis para recusar o embar-
que, como razões de saúde, de segurança ou a falta de documenta-
ção necessária para a viagem (artigo 2.º/j). Se estiverem em causa 
estes motivos que permitem ao transportador recusar o embarque 
ao passageiro, estaremos perante uma recusa de embarque justifi-
cada. Se, pelo contrário, tal recusa for baseada numa decisão arbi-
trária do transportador, após o passageiro se apresentar para em-
barque nas condições estabelecidas no artigo 3.º/2, estará em 
causa uma recusa de embarque injustificada36.  

                                                 
facto por via da relação que o une ao primeiro, na determinação do âmbito de 
aplicação do Regulamento de 2004, é importante a consideração do estatuto 
pessoal do transportador de facto (cfr. NEVES DE ALMEIDA, Do contrato de 
transporte aéreo e da responsabilidade civil do transportador aéreo, pp. 602, nota 
583, 644-646, texto e nota 660 e 661). 
36 Trata-se de uma distinção avançada por MÁRQUEZ LOBILLO. A autora salienta que 
o Regulamento de 2004 deveria ter regras mais pormenorizadas sobre a recusa 
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Este conceito de recusa de embarque abrange, claramente, to-
das as situações em que é negado a um passageiro o acesso à aero-
nave, não se limitando àquelas que resultam de overbooking37. Por 
outro lado, torna-se necessário distinguir entre as situações de re-
cusa de embarque, contempladas no Regulamento, e aquelas que, 
encontrando-se especificamente previstas no contrato de trans-
porte, permitem ao transportador cancelar a reserva e, consequen-
temente, negar o embarque ao passageiro, como, por exemplo, no 
caso de este não se apresentar no check-in na hora indicada. Nestas 
situações, está em causa uma resolução do contrato, justificada pela 
impossibilidade superveniente do cumprimento da prestação. Ne-
las, a recusa de embarque constitui uma consequência do incum-
primento, por parte deste, dos deveres de cooperação que lhe as-
sistem, encontrando-se, por isso, fora do âmbito de aplicação do 
Regulamento, por não estarem preenchidos os pressupostos do ar-
tigo 3.º/2/b38. 

                                                 
de embarque justificada. Para uma análise pormenorizada deste tipo de recusa 
de embarque, cfr. op. cit., pp. 97-144.  
37 Por isso se pode dizer que reconduzir esta matéria à epígrafe de sobrereserva 
seria redutor (cfr. RAMOS ALVES, op. cit., p. 308; e R. PAZOS CASTRO, op. cit., p. 8). De 
qualquer forma, a doutrina também salienta que, ao regular a recusa de 
embarque, o legislador comunitário tinha particularmente em mente o 
fenómeno do overbooking (cfr. MARCELLO MAGGIOLO, “Overbooking, ritardo e 
cancellazione del volo: contrato, compensazione, responsabilità”, Trasporto 
aereo e tutela del passeggero nella prospetiva europea, Laura Masala e Elisabetta 
G. Rosafio [a cura di], Milano, Guiffrè, 2006, pp. 123-136). 
38 ALESSANDRO ZAMPONE, “La responsabilità del vettore aereo per negato imbarco e 
cancellazione del volo”, in Massimo Deiana (a cura di), Studi su negato imbarco, 
cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, pp. 55-86, em particular, pp. 
59-61. 
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Na interpretação do conceito de recusa de embarque, no con-
texto do Regulamento, não pode deixar de ser tida em conta a refe-
rência feita no artigo 4.º/1 ao facto de o transportador ter “motivos 
razoáveis para prever que vai recusar o embarque”, na determina-
ção no conceito de recusa de embarque. Dela se retira que, para 
efeitos do Regulamento, a recusa de embarque apenas se verifica 
nas hipóteses em que a exclusão do transporte, sendo previsível, 
seja uma consequência de circunstâncias factuais que o transporta-
dor podia ter evitado, ou de uma conduta que este adotou, sabendo 
os danos que poderia causar. Isto engloba, para além do overboo-
king, a situação em que o transportador substitui a aeronave por 
outra de menor dimensão, com a consequência de que nem todos 
os passageiros que adquiriram bilhete poderão embarcar39. Pode, 
ainda, estar em causa uma recusa de embarque relacionada com 
incumprimentos anteriores (v.g. causados por cancelamentos), que 
obrigaram o transportador a incluir os passageiros em causa em 
voos posteriores, provocando um “incumprimento em cadeia”, ou 

                                                 
39 Neste sentido, cfr. ALESSANDRO ZAMPONE, op. cit., p. 78; bem como MÁRQUEZ 

LOBILLO, op. cit., p. 81. Como refere SILVIO MAGNOSI, trata-se de uma situação que 
foi analisada pela jurisprudência italiana à luz do Regulamento n.º 295/91, tendo-
se, erradamente, concluído pela sua aplicação, na medida em que, ao contrário 
do que ocorre com o Regulamento de 2004, que seria aplicável a este caso, o 
Regulamento anterior apenas se reportava ao overbooking, não tendo um âmbito 
de aplicação tão amplo (cfr. “Brevi considerazioni in tema di mancata esecuzione 
del trasporto aereo”, in Laura Masala e Elisabetta G. Rosafio [a cura di], Trasporto 
aereo e tutela del passeggero nella prospetiva europea, pp. 199-216, em 
particular, p. 208, nota 20). Ainda sobre este ponto, e criticando a referida 
jurisprudência italiana, cfr. VALENTINA CORONA, op. cit., p. 200.  
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ainda overselling resultante de uma falha nos serviços informatiza-
dos de reserva40.  

O TJUE analisou o conceito de recusa de embarque, no Processo 
C-22/2011, a 4 de outubro de 201241, tendo sido seu entendimento 
que uma greve que obrigou ao cancelamento de um voo, impli-
cando, subsequentemente, uma recusa de embarque a alguns pas-
sageiros do voo seguinte em que foram transportados os passagei-
ros do voo cancelado (incumprimento em cadeia), não exoneraria a 
transportadora (neste caso tratava-se da Finnair) do cumprimento 
das obrigações previstas no artigo 4.º/3 do Regulamento n.º 
261/2004. Em particular, tratava-se de saber se as “circunstâncias 
extraordinárias” mencionadas nos Considerandos (14) e (15), pode-
riam permitir ao transportador efetuar uma recusa de embarque 
justificada, a acrescer aos motivos previstos no artigo 2.º/j42. Con-

                                                 
40 Cfr. PAZ MARTÍN, op. cit., p. 402; MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 81-82; e CALAIM 

LOURENÇO, op. cit, pp. 508. 
41 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0022&qid=1508342520386&from=EN, 
consultado a 18 de outubro de 2017. Trata-se de um acórdão cuja importância é 
salientada por MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 82-85.  
42 De acordo com o Considerando (14): “(…) essas circunstâncias podem sobrevir, 
em especial, em caso de instabilidade política, condições meteorológicas 
incompatíveis com a realização do voo em causa, riscos de segurança, falha 
inesperadas para a segurança do voo e greves que afectem o funcionamento da 
transportadora”. Acresce que, de acordo com o Considerando (15): “Considerar-
se-á que existem circunstâncias extraordinárias sempre que o impacto de uma 
decisão de gestão do tráfego aéreo, relativa a uma determinada aeronave num 
determinado dia, provoque um atraso considerável, um atraso de uma noite ou 
o cancelamento de um ou mais voos dessa aeronave, não obstante a 
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forme resulta claramente dos mesmos Considerandos, tais circuns-
tâncias apenas podem ser invocadas em caso de atraso e de cance-
lamento do voo. De qualquer forma, desta decisão se retira que o 
conceito de recusa de embarque (injustificada) não se limita ao 
overbooking, podendo, igualmente, resultar de motivos operacio-
nais ligados às “circunstâncias extraordinárias” mencionadas43.  

O overbooking é, no entanto, a causa “clássica”, que se encontra 
por detrás da recusa de embarque, sendo também, estatistica-
mente, a mais frequente. Embora normalmente se fale de overboo-
king (ou sobrereserva), é o overselling que se encontra por detrás 
da recusa de embarque44. Assim, a expressão overbooking é utili-
zada com um âmbito mais amplo do que o de simples sobrereserva. 

                                                 
transportadora aérea em questão ter efectuado todos os esforços razoáveis para 
evitar atrasos ou cancelamentos”.  
43 De acordo com o artigo 5.º/3, a existência de circunstâncias que não poderiam 
ter sido evitadas, mesmo que tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis, 
desobriga a transportadora aérea do pagamento da indemnização prevista no 
artigo 7.º. Pelo contrário, não existe qualquer previsão semelhante em matéria 
de recusa de embarque, o que demonstra que o legislador foi mais firme nesta 
matéria, por estar em causa uma conduta tendencialmente negligente da 
transportadora (cfr. CALAIM LOURENÇO, op. cit., p. 512). 
44 Cfr. CALAIM LOURENÇO, op. cit., pp. 509-510, nota 308; bem como, PAZ MARTÍN, op. 
cit., pp. 403-404. Para evitar o máximo possível os efeitos do overbooking, os 
transportadores aéreos recorrem à denominada “curva das reservas”, que 
consiste na relação estatística entre o número de reservas efetuadas e o número 
de passageiros que se apresentam para embarcar num determinado voo. Os 
problemas surgem, precisamente, quando a curva não se revela exata, o que 
implica que o embarque tenha de ser recusado a alguns passageiros: o 
denominado bumping (cfr. LEOPOLDO TULLIO, “Overbooking, cancellazione e 
ritardi”, in Massimo Deiana [a cura di], Studi su negato imbarco, cancellazione del 
volo e ritardo nel trasporto aereo, pp. 9-26, em particular, pp. 9-10).  
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Ele permite a contenção das tarifas de transporte, pois, por seu in-
termédio, o transportador consegue sempre efetuar os seus voos 
com o número máximo de passageiros. Permite, igualmente, uma 
disponibilidade de lugares nos voos, que não seria possível se o 
transportador se ativesse rigorosamente ao número de reservas fei-
tas, sem ter em conta o fenómeno do no show dos passageiros, ou 
seja, as situações em que estes não comparecem num voo devida-
mente reservado, tendo confirmado tal reserva. Embora a celeri-
dade que carateriza o transporte aéreo dificilmente seja compatível 
com a imposição de uma planificação antecipada e “rigidamente 
cristalizada” das deslocações, aspeto que se encontra subjacente no 
recurso ao overbooking, por vezes também se verifica uma penali-
zação do no show, dando-se, então, uma relação direta entre o 
preço do bilhete e uma maior liberdade na sua utilização e na re-
serva, sem qualquer penalização pelo adiamento do voo ou pelo no 
show45.  

No contexto do Regulamento, torna-se necessário distinguir o 
atraso da recusa de embarque e do cancelamento de voo. O artigo 
2.º/l define cancelamento como “a não realização de um voo, que 
anteriormente estava programado e em que, pelo menos, um lugar 
foi reservado”. Assim, a figura demarca-se claramente da recusa de 
embarque, visto que consiste na recusa de prestação de um serviço 
                                                 
45 Cfr. MASSIMO DEIANA, “Riflessioni sulla sovraprenotazione nel trasporto aéreo”, 
in Massimo Deiana (a cura di), Studi su negato imbarco, cancellazione del volo e 
ritardo nel trasporto aereo, pp. 27-40, em particular, pp. 28-30. O overbooking 
também deve ser distinguido da situação em que o passageiro aceita 
contratualmente a possibilidade de não vir a embarcar, através da aquisição de 
um bilhete dito “condicionado” ou “open”. Nestes casos, o contrato encontra-se 
sujeito a uma condição suspensiva, pelo que o bilhete tem uma tarifa reduzida 
(PAZ MARTÍN, op. cit., p. 403).  
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ao qual o transportador se vinculou contratualmente. Pelo contrá-
rio, o conceito de recusa de embarque já ficou definido, e pressupõe 
a realização do voo, sendo apenas excluído um passageiro em con-
creto do transporte. Verifica-se, no entanto, alguma proximidade 
com o atraso no caso em que o passageiro a quem foi recusado o 
embarque é enviado para o seu destino num período de tempo re-
lativamente curto, visto que, em ambas as situações, o resultado 
final é sempre um atraso. No entanto, o transportador vincula-se, 
não só à realização do transporte, mas, também, a uma modalidade 
de viagem, pelo que na situação em que o passageiro opta por ser 
enviado para o seu destino noutro voo, não se verifica um atraso na 
realização da prestação, mas uma compensação perante os danos 
sofridos pelo passageiro. Na recusa de embarque dá-se imediata-
mente um incumprimento definitivo do contrato46. Deste modo, 

                                                 
46 Neste sentido, cfr. MASSIMILIANO PIRAS, op. cit., pp. 172-173. A propósito da 
distinção entre atraso no voo e recusa de embarque, SILVIO MAGNOSI salienta que 
a própria denominação utilizada quanto ao voo em que o passageiro pode optar 
por ser transportado indicia que não se trata da mesma prestação, visto que o 
artigo 7.º/2 se reporta a um “voo alternativo” (op. cit., pp. 208-209). Ainda 
quanto à distinção em causa, ainda que numa análise do problema do 
overbooking no contexto da CV, VALENTINA CORVINO salienta que o atraso incide 
sobre a prestação contratualmente acordada, cujo cumprimento é defeituoso, 
traduzindo-se numa realidade objetiva. Pelo contrário, na recusa de embarque o 
atraso que o passageiro sofrerá na chegada ao seu destino constitui uma 
realidade subjetiva, que apenas a este diz respeito, por não se fundar numa 
execução da prestação, mas na exclusão do acesso daquele passageiro à aeronave 
que fará o transporte acordado. Desta forma, se é verdade que uma partida tardia 
implica a existência de um atraso na chegada ao destino, a inversa já não será 
verdadeira. Conforme salientado no texto, o voo alternativo realizado pelo 
passageiro já será uma nova prestação. Verificando-se após o dano, este voo já 
não se coloca no campo do cumprimento contratual. Por outro lado, pode mesmo 
acontecer que não se verifique qualquer atraso objetivo na realização do voo 
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conclui-se que, no âmbito do Regulamento, não se verifica uma si-
tuação de concurso entre o atraso e a recusa de embarque47.  

Após ter delimitado o conceito de recusa de embarque, vejamos 
agora a respetiva forma de operar. Resulta do artigo 4.º/1 do Regu-
lamento que, em caso de recusa de embarque, o transportador 
deve, em primeiro lugar, apelar a voluntários que aceitem ceder as 
suas reservas a troco de benefícios, em condições que são acorda-
das entre este e o passageiro em causa. No entanto, esta negocia-
ção entre o transportador e o passageiro é criticada na doutrina, por 
ser difícil na prática, tendo em conta que implica uma reação ime-
diata por parte do passageiro, que não se encontra em condições 
de avaliar corretamente a conveniência de determinadas soluções 
que lhe são apresentadas, devido aos constrangimentos de tempo 

                                                 
alternativo, pelo que seria paradoxal qualificar a recusa de embarque como uma 
situação de atraso (cfr. op. cit., pp. 198-199).  
47 Entre nós, NEVES DE ALMEIDA entende que a CV será aplicável a uma situação de 
não realização do transporte, seja por cancelamento do voo, seja por recusa de 
embarque, se o passageiro aceitar ser reencaminhado noutro voo em hora ou 
data posteriores. Neste caso, já não estará em causa uma situação de total 
incumprimento da prestação de transporte, mas verificar-se-á uma situação de 
atraso no transporte, a que se aplica a CV. Ao contrário do que a doutrina entende 
a propósito do Regulamento de 2004, neste âmbito, NEVES DE ALMEIDA afirma que 
a existência de um voo alternativo não permite concluir pela existência de duas 
relações contratuais sucessivas e distintas, estando em causa a mesma relação 
contratual, com um atraso na prestação de transporte. Assim, visto que a 
aceitação pelo passageiro do reencaminhamento num voo alternativo faz 
pressupor a não essencialidade para este da oportunidade de realização do 
transporte, este não conserva o direito de reclamar uma indemnização a não ser 
que se verifique um atraso à chegada (cfr. Do contrato de transporte aéreo e da 
responsabilidade civil do transportador aéreo, pp. 521-526). 
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e ao lugar em que se encontra48. De qualquer forma, é de salientar 
que se verificou, neste âmbito, um avanço em relação ao Regula-
mento de 199149, visto que o novo Regulamento valoriza a distinção 
entre aqueles passageiros que facilmente renunciariam à sua via-
gem e aqueles que não o fariam nem a troco de uma elevada quan-
tia50, ao impor, num primeiro momento, o recurso a voluntários, em 
situação de recusa de embarque. 

Para que os interesses dos passageiros que aceitam voluntaria-
mente não embarcar sejam protegidos, estes têm de saber os seus 
direitos, o que lhes é assegurado através das obrigações de infor-
mação contempladas no Regulamento (artigo 14.º). Por outro lado, 
se o passageiro não estiver devidamente informado e aceitar uma 
compensação inferior à que lhe cabe, este poderá ainda obter uma 
indemnização adicional (artigo 15.º/2). Pode, também, suscitar-se a 
dúvida de saber em que momento pode o transportador aéreo ape-
lar a voluntários. Para melhor evitar a própria situação de overboo-
king, o transportador não tem de fazê-lo no portão de embarque, 

                                                 
48 Cfr. ALESSANDRO ZAMPONE, op. cit., p. 79.  
49 Segundo MASSIMILIANO PIRAS, o Regulamento de 1991 contrasta com o de 2004, 
pois resultava do seu artigo 3.º/3 a possibilidade de o transportador prever o 
recurso a voluntários em caso de recusa de embarque por overbooking, não 
estando em causa uma norma injuntiva. Por isso, o transportador podia evitar ter 
de procurar tais voluntários, agravando os custos da viagem e possivelmente 
atrasando a hora da partida. Assim, os transportadores tinham todo o interesse 
em manter a sua liberdade na gestão nas prioridades de embarque. Pelo 
contrário, de acordo com o Regulamento n.º 261/2004, a transportadora já não 
é livre na escolha das pessoas que ficarão em terra, recorrendo a critérios como 
a ordem de apresentação no check-in, por exemplo. Esta terá sempre de procurar 
voluntários, como já ficou referido (op. cit., p. 166). 
50 Cfr. VALENTINA CORONA, op. cit., p. 210. 
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podendo tal apelo realizar-se no momento do check-in, ou mesmo 
dias antes do embarque, perante a previsão estatística de que irá 
gerar-se uma situação de overbooking, podendo o transportador 
utilizar os meios de contacto que lhe foram facultados pelos passa-
geiros. Neste sentido, aponta a referência do artigo 4.º/1 ao facto 
de o transportador ter “motivos razoáveis para prever que vai recu-
sar o embarque”51.  

Os voluntários gozam praticamente dos mesmos direitos de que 
disfrutam os passageiros a quem é negado o embarque de forma 
injustificada, e que analisarei em pormenor mais adiante. Os bene-
fícios que lhes acrescem e que se encontram previstos no artigo 
4.º/1, não vêm enumerados, dependendo da capacidade de nego-
ciação do próprio passageiro. Podem estar em causa, tanto benefí-
cios de caráter pecuniário, quanto de outra natureza, como a trans-
ferência para outro voo de categoria superior à contratada inicial-
mente, a oferta de voos gratuitos que o passageiro poderá utilizar 
quando lhe for conveniente, etc.52.  

Na ausência de voluntários em número suficiente, a transporta-
dora pode então recusar o embarque a passageiros contra a sua 
vontade (artigo 4.º/2). Assim, aparentemente, apesar de estar em 
causa uma situação de incumprimento contratual, o Regulamento 
parece atribuir ao transportador um autêntico direito de recusar o 
embarque, aspeto em que a ambiguidade da natureza jurídica da 
recusa de embarque atinge o seu ponto máximo53. 

                                                 
51 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 145-146, texto e nota 88. 
52 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 147. 
53 Note-se que apenas poderá ser recusado o embarque a um passageiro após a 
capacidade da aeronave se ter esgotado, mesmo que seja necessário acomodar 
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 A recusa de embarque, devida à sobrereserva, ou fundada nou-
tro motivo, pode afetar qualquer passageiro indiscriminadamente: 
quer este tenha adquirido um bilhete no limite dos lugares disponí-
veis na aeronave, quer tenha sido adquirido um bilhete quando tal 
capacidade já se encontrava esgotada, o que se prende com o facto 
de não haver qualquer distinção baseada no momento da reserva 
ou da emissão do bilhete. Por isso, pode acontecer que o embarque 
seja recusado a um passageiro apenas porque este foi o último a 
apresentar-se no terminal, embora o seu bilhete tenha sido reser-
vado meses antes, verificando-se o embarque de um passageiro 
que foi o último a comprar o bilhete. A única prioridade no trans-
porte que existe é a que resulta do próprio Regulamento, quanto a 
pessoas com mobilidade reduzida54 e quaisquer pessoas, ou cães-

                                                 
os passageiros numa categoria superior àquela para a qual a reserva foi 
confirmada (cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 150). Uma vez atingida a capacidade 
da aeronave, e verificado que o número de voluntários não é suficiente, o 
transportador escolhe os passageiros a quem será recusado o embarque com 
base numa decisão discricionária (cfr. ALESSANDRO ZAMPONE, op. cit., p. 56). 
54 De acordo com o artigo 2.º/j do Regulamento, entende-se por “pessoa com 
mobilidade reduzida” qualquer pessoa cuja mobilidade é reduzida ao utilizar 
transportes devido a deficiência física (sensorial ou locomotora, permanente ou 
temporária), a incapacidade intelectual, a idade ou a outra causa de 
incapacidade, e cuja situação requer cuidados especiais e adaptação específica 
dos serviços disponíveis a todos os passageiros”. Idêntica definição resulta do 
artigo 2.º/a do Regulamento (CE) n.º 1107/2006, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de julho de 2006, relativo aos direitos das pessoas com deficiência 
e das pessoas com mobilidade reduzida no transporte aéreo, que estabeleceu 
normas especiais para a proteção e assistência a pessoas nestas condições e que 
vem complementar o Regulamento n.º 261/2004. Atendendo ao caráter bastante 
amplo do conceito de “pessoa com mobilidade reduzida”, foi objeto de discussão, 
à luz do Regulamento n.º 1107/2006. o facto de saber se, no mesmo, se 
encontravam incluídas as mulheres grávidas, as crianças pequenas, e as pessoas 
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guia que as acompanhem, bem como, no que se refere a crianças 
não acompanhadas (artigo 11.º/1). A isto acresce a situação dos de-
nominados frequent flyers, que, devido à política comercial e de fi-
delização das transportadoras, gozam de idêntica prioridade55_56. 
Neste âmbito, é conhecida a prática das companhias low cost de não 
designar lugares marcados, podendo o passageiro, se o pretender, 
pagar um montante adicional para poder escolher o lugar que mais 
lhe convém, tendo, igualmente, prioridade no embarque57.  

A falta de critério para a escolha do passageiro a quem é recu-
sado o embarque, visto que o Regulamento não impõe ao transpor-
tador que publicite quaisquer critérios, significa que, na prática, vale 

                                                 
com excesso de peso. Tendo em conta estas dúvidas, a Comissão Europeia 
pronunciou-se no sentido de que estariam abrangidos no conceito um adulto que 
viaje com várias crianças menores, bem como as pessoas com excesso de peso 
quando o mesmo reduza sensivelmente a mobilidade do passageiro (cfr. Relatório 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento e os 
efeitos do Regulamento [CE] n.º 1107/2006, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, Com [2011] 166 final, p. 7. Disponível em: 
https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/398c5d9c-
5c74-44e0-8419-9cb1b326a47b, consultado a 17 de outubro de 2017). 
55 MASSIMO DEIANA, op. cit., pp. 33-34, texto e nota 6.  
56 A tutela das pessoas com mobilidade reduzida e das crianças não 
acompanhadas foi reforçada no Regulamento de 2004, pois no anterior 
Regulamento esta era deixada exclusivamente à iniciativa do transportador, 
prevendo-se apenas que este deveria ter em consideração tais circunstâncias 
(artigo 3.º/4). Pelo contrário, segundo o artigo 11.º do Regulamento de 2004, 
existe uma obrigação de o transportador dar prioridade a estas pessoas e a 
quaisquer pessoas que as acompanhem (cfr. MASSIMILIANO PIRAS, op. cit., p. 170). 
57 A título de exemplo, vejam-se as regras relativas ao Speedy Boarding da EasyJet, 
em: http://stafftravel.easyjet.com/EN/Flying/speedyboarding.html (consultado a 
12 de outubro de 2017). 
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a regra first come-first serve, que poderá produzir resultados discri-
minatórios no que se refere aos passageiros em trânsito, visto que 
estes não têm qualquer controlo sobre a hora de chegada dos seus 
voos precedentes. Assim, trata-se de uma regra que a doutrina qua-
lifica como antiquada.  Tendo isso em conta, tal doutrina entende 
que, na reforma do Regulamento que já se encontra projetada, de-
veria ser estabelecida, de uma forma expressa, a obrigação dos 
transportadores publicitarem as regras utilizadas em caso de recusa 
de embarque, e a sua sujeição ao controlo de uma autoridade com-
petente. Apenas deste modo se conseguirão evitar os resultados ne-
fastos da aplicação da regra que atribui prioridade aos passageiros 
que estejam em primeiro lugar ao terminal, ou obviar a que o pas-
sageiro tenha de pagar um valor adicional para ter preferência no 
embarque58.  

Coloca-se, ainda, o problema de saber em que momento poderá 
ser recusado o embarque ao passageiro. Parece óbvio que, se está 
em causa uma situação em que não é permitido ao passageiro em-
barcar, o mesmo nunca poderá ser retirado do avião, após o embar-
que, à luz das regras de “recusa de embarque” (injustificada)59. Esta 
parece ser a melhor interpretação do conceito, de acordo com o re-

                                                 
58 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 77-78, 148-150. 
59 Isto não significa que um passageiro não possa ser retirado do avião em caso 
de recusa de embarque justificada. É neste sentido amplo que MÁRQUEZ LOBILLO 
salienta que, ao contrário do que ocorre no atraso, na recusa de embarque “o 
passageiro não acede em momento algum à aeronave, ou, uma vez embarcado, 
é expulso da mesma antes do decolar, ou desembarcado num aeroporto distinto 
do de destino” (op. cit., p. 92). A este propósito tenha-se presente o caso dos 
passageiros insubordinados e rebeldes, que a autora analisa com alguma 
profundidade (op. cit., pp. 113-140).  
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gime do Regulamento. Para além da própria denominação de “re-
cusa de embarque”, tenha-se em atenção o conceito de “voluntá-
rios” (artigo 2.º/k), que se reporta a pessoa “que se tenha apresen-
tado no embarque nas condições estabelecidas no n.º 2 do artigo 
3.º”, o que leva a entender que se procura resolver o problema an-
tes do embarque, pelo que, na ausência de voluntários, a própria 
recusa de embarque ocorrerá, igualmente, nesse momento. 
Acresce que, em caso de recusa de embarque, o artigo 14.º estabe-
lece que “a transportadora aérea deve garantir que na zona de re-
gisto dos passageiros seja afixado, de forma claramente visível para 
os passageiros, o seguinte texto: «Se lhe tiver sido recusado o em-
barque ou se o seu voo tiver sido cancelado ou estiver atrasado pelo 
menos duas horas, peça no balcão de registo ou na porta de embar-
que o texto que indica os seus direitos, em especial no que diz res-
peito a indemnização e assistência»” (o itálico é meu). Assim, tudo 
aponta para que a recusa de embarque se verifica (obviamente), 
num momento anterior ao embarque.  

Por outro lado, o momento relevante não será aquele em que o 
passageiro se apresenta no check-in, mas o momento em que este 
se apresenta na porta de embarque. Apenas após este se apresen-
tar para embarque, lhe poderá ser recusado o mesmo. Aliás, o pas-
sageiro que tiver procedido ao check-in online, já se encontrando na 
posse do cartão de embarque, não necessitará de fazer o check-in 
no aeroporto; isto, embora o artigo 3.º/2 se reporte especifica-
mente à apresentação a registo. Desta forma, apesar do teor literal 
do preceito, não parece que faça qualquer sentido exigir que este 
se apresente no check-in, quando este já foi previamente realizado, 
para poder desfrutar da proteção que o Regulamento lhe concede. 
Após lhe ser recusado o embarque na zona destinada a esse efeito, 
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o passageiro poderá inscrever-se na lista de espera organizada pela 
transportadora60.  

A questão ganhou, recentemente, um relevo acrescido perante a 
notícia de que um passageiro tinha sido retirado à força de um avião 
da United Airlines, por motivo de overbooking. Conforme foi notici-
ado pelo Público online, a 10 de abril de 2017: “A companhia aérea 
norte-americana United Airlines enfrenta uma onda de contestação 
depois de um incidente em que um dos passageiros de um voo en-
tre Chicago e Louisville acabou por ser expulso com violência, de-
pois de a tripulação constatar que precisava de transportar quatro 
funcionários, num voo que já estava cheio. Perante a sobrelotação 
do voo 3411, a tripulação começou por pedir que quatro passagei-
ros abandonassem o avião «voluntariamente». Perante a recusa dos 
passageiros, foi então realizado um sorteio que ditou a saída de 
quatro pessoas. Um desses passageiros, um médico que tinha de 
dar consultas no seu destino no dia seguinte, acabou por ser arras-
tado do seu lugar com o auxílio da segurança do aeroporto. Durante 
o incidente, o homem acabou por ficar ferido. O momento foi regis-
tado e divulgado no Twitter e no Facebook por outros passagei-
ros”61. 

Trata-se de uma situação ocorreu atendendo a um quadro legal 
diverso, aplicável nos Estados Unidos da América. Em Portugal, con-
frontada com esta notícia, uma fonte oficial da Autoridade Nacional 
da Aviação Civil (ANAC) apressou-se a salientar que esta situação 

                                                 
60 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 60-62. 
61 Cfr: https://www.publico.pt/2017/04/10/mundo/noticia/homem-foi-
forcosamente-arrastado-de-um-voo-sobrelotado-1768323, consultado a 13 de 
outubro de 2017.  
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seria impensável no nosso país, conforme noticiado pelo Expresso 
online, a 12 de abril de 201762. Pelo contrário, nos Estados Unidos 
da América as próprias condições de transporte das transportado-
ras aéreas concedem a estas o direito de retirar o passageiro do 
avião com enorme latitude, nomeadamente atendendo ao seu ves-
tuário. Atente-se, em particular, à Rule 21 (Refusal of Transport) das 
condições contratuais da United Airlines (Contract of Carriage Do-
cument)63. 

                                                 
62 Cfr. http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-04-12-Overbooking.-Em-
Portugal-ficam-milhares-em-terra-mas-ninguem-pode-ser-expulso-do-aviao, 
consultado a 13 de outubro de 2017. 
63 Aqui parcialmente transcrita: “Rule 21 - UA shall have the right to refuse to 
transport or shall have the right to remove from the aircraft at any point, any 
Passenger for the following reasons: (…) C- Force Majeure and Other 
Unforeseeable Conditions – Whenever such action is necessary or advisable by 
reason of weather or other conditions beyond UA’s control including, but not 
limited to, acts of God, force majeure, strikes, civil commotions, embargoes, wars, 
hostilities, terrorist activities, or disturbances, whether actual, threatened, or 
reported. (…) H - Safety – Whenever refusal or removal of a Passenger may be 
necessary for the safety of such Passenger or other Passengers or members of the 
crew including, but not limited to: (…) 5. Passengers who are barefoot or not 
properly clothed”. O sublinhado é meu. (disponível em: 
https://www.united.com/web/en-US/content/contract-of-carriage.aspx#sec21, 
consultado a 13 de outubro de 2017). A possibilidade de um passageiro ser 
retirado do avião atendendo ao seu vestuário não é meramente teórica, tendo-
se verificado, recentemente, uma situação destas na United Airlines 
relativamente a duas raparigas adolescentes que viajavam vestindo leggins, 
conforme noticiado pelo New York Times Online, a 26 de março de 2017 (cfr. 
https://www.nytimes.com/2017/03/26/us/united-airlines-leggings.html, 
consultado a 13 de outubro de 2017). 
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Na ordem jurídica portuguesa, o problema da prioridade no em-
barque em caso de sobrereserva foi analisado num acórdão do Tri-
bunal da Relação de Lisboa64, embora ainda na vigência do Regula-
mento n.º 295/91. O Tribunal entendeu que o Regulamento não im-
pedia o recurso ao tribunal tendo em vista um ressarcimento com-
plementar (artigo 9.º). Tendo-se verificado incumprimento por 
overbooking, a transportadora não cumpriu o estabelecido no ar-
tigo 3.º, por não ter formalizado quaisquer critérios que atendes-
sem aos interesses dos passageiros na determinação na prioridade 
no embarque, e nos quais estivesse previsto o recurso a voluntários, 
antes de ser recusado o embarque contra a vontade do passageiro. 
Assim, o critério meramente aleatório, relativo à ordem de chegada, 
não permitia afastar a presunção de culpa que recai sobre a trans-
portadora nos termos do artigo 799.º do Código Civil.  

Embora o novo Regulamento tenha reforçado os direitos dos 
passageiros em caso de overbooking, deixou de se referir aos inte-
resses dos mesmos na determinação da prioridade no embarque, 
ficando por resolver o problema da falta de critérios gerais na de-
terminação do embarque. Isto, com exceção das prioridades espe-
cíficas que foram consagradas quanto a pessoas de mobilidade re-
duzida e seus acompanhantes, e a crianças não acompanhadas. 
Acresce que, ao contrário do que acontecia no Regulamento ante-
rior, no Regulamento de 2004, se encontra expressamente previsto 
que “se o número de voluntários for insuficiente para permitir que 
os restantes passageiros com reservas possam embarcar, a trans-
portadora aérea pode então recusar o embarque a passageiros con-
tra a sua vontade”. Trata-se de uma previsão que gera as maiores 
                                                 
64 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22 de abril de 2010, Processo n.º 
6817/04.0YXLSB.L1-2, disponível em www.dgsi.pt.  
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dúvidas relativamente à natureza jurídica da recusa de embarque. 
Estará em causa um direito do transportador de recusar o embar-
que? Trata-se de um ponto que vou analisar adiante, quando tratar 
em maior pormenor da natureza jurídica da recusa de embarque. 
Por ora, fica a ideia de que, à luz do Regulamento de 2004, será 
muito discutível a conclusão a que chegou o Tribunal da Relação de 
Lisboa, no quadro do Regulamento anterior, ou seja, a de que o cri-
tério de prioridade no embarque não pode ser aleatório. Fora das 
situações de prioridade no embarque expressamente previstas, 
nada parece impedir que o critério de recusa de embarque seja to-
talmente aleatório, não se impondo, aparentemente, que sejam 
considerados os interesses dos passageiros65.   

4. Os direitos dos passageiros em caso de recusa de embarque 
injustificada 

Sendo objeto de recusa de embarque contra a sua vontade, o ar-
tigo 4.º determina que os passageiros têm direito a uma compensa-
ção económica, conforme o estabelecido no artigo 7.º, e têm direito 
a reembolso ou reencaminhamento, como resulta do artigo 8.º. A 
isto acresce que o transportador terá de lhes prestar assistência, 
nos termos do artigo 9.º.   

O artigo 7.º/1 prevê que o passageiro a quem é recusado o em-
barque contra a sua vontade tem direito a uma compensação pecu-
niária que ascende a 250€ para todos os voos até 1500 quilómetros; 

                                                 
65 Em sentido contrário, RAMOS ALVES entende que a lição que se retira do acórdão 
citado é igualmente aplicável à luz do Regulamento de 2004 (op. cit., pp. 310-
311).  
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400€ para todos os voos intracomunitários com mais de 1500 qui-
lómetros e para todos os voos entre 1500 e 3500 quilómetros; e 
600€ para todos os restantes voos66. Visando-se uma diminuição do 
número de passageiros a quem é recusado o embarque, tendo em 
conta os transtornos e inconvenientes que estes causam, nas situa-
ções em que a recusa de embarque efetivamente tem lugar, os pas-
sageiros devem ser “integralmente indemnizados”67. Para esse fim 
contribui a indemnização prevista no artigo 7.º/1, tratando-se de 
uma responsabilidade de tipo objetivo68. O caráter algo arbitrário 
da relação entre o montante da indemnização e a distância do voo 
é compensado pelo facto de permitir ao passageiro a obtenção de 
uma compensação célere, estando em causa os direitos “mínimos” 
do passageiro69. 

Por outro lado, está em causa uma compensação económica 
imediata, porque o transportador deverá pagá-la logo no momento 
em que a recusa de embarque se verifica “em numerário, através 
de transferência bancária eletrónica, de ordens de pagamento ban-
cário, de cheques bancários, ou com o acordo escrito do passageiro, 
através de vales de viagem e/ou outros serviços” (artigo 7.º/3). 

                                                 
66 Em relação ao Regulamento n.º 295/91, verificou-se um aumento dos valores 
em causa. Por outro lado, já não é possível pagar uma compensação igual ao 
preço do bilhete, o que era permitido pelo artigo 4.º/4 do Regulamento de 1991, 
na medida em que, não só tal valor não seria um dissuasor eficaz, mas poderia 
não compensar suficientemente os danos sofridos pelo passageiro se estivesse 
em causa um voo low cost (cfr. MASSIMILIANO PIRAS, op. cit., pp. 166-167).  
67 Como resulta do Considerando (9) do Regulamento.  
68 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 77 e 152. 
69 Cfr. CALAIM LOURENÇO, op. cit., pp. 515-516. 
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Também está em causa um valor mínimo, visto que o passageiro po-
derá pedir uma indemnização suplementar com base no artigo 12.º, 
matéria que será posteriormente analisada em maior pormenor. 

Resulta ainda do artigo 7.º/2, que, se for oferecido aos passagei-
ros reencaminhamento para o seu destino final num voo alterna-
tivo, nos termos do artigo 8.º, a operadora pode reduzir a indemni-
zação em causa em 50%, se a hora de chegada programada do voo 
originalmente reservado não for excedida: a) em duas horas, no 
caso de qualquer voo até 1500 quilómetros; b) em três horas, no 
caso de quaisquer voos intracomunitários com mais de 1500 quiló-
metros, e, no de quaisquer outros voos, entre 500 e 3500 quilóme-
tros; c) em quatro horas, no caso de quaisquer voos não abrangidos 
pelas alíneas a) ou b). Trata-se de um preceito que já mereceu a crí-
tica de que não devia estar apenas em causa o facto de o transpor-
tador oferecer a possibilidade de um voo alternativo. Devia, pelo 
contrário, ter-se exigido um determinado resultado, a saber, que o 
passageiro chegue ao seu destino com um atraso inferior ao ditado 
pelo preceito em causa, isto sem prejuízo de o transporte não se 
executar por mera vontade em contrário do passageiro, caso em 
que a redução deverá igualmente operar.  

Por sua vez, o artigo 8.º/1 do Regulamento prevê que, ao passa-
geiro, seja dado a escolher entre: a.1) o reembolso do preço total 
de compra do bilhete no prazo de sete dias, para a parte ou partes 
da viagem não efetuadas, e ainda para a partes da viagem efetua-
das, se o voo já não se justificar em relação ao plano inicial de via-
gem; a.2) e cumulativamente, quando se justificar, um voo de re-
gresso para o primeiro ponto de partida; b) o reencaminhamento 
em condições de transporte equivalentes, para o seu destino final, 
na primeira oportunidade; c) o reencaminhamento em condições 
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de transporte equivalentes, para o seu destino final, numa data pos-
terior, da conveniência do passageiro, sujeito à disponibilidade de 
lugares.  

O artigo 8.º/1/a pressupõe que, neste caso, se verifica uma vio-
lação do sinalagma contratual que pode determinar uma perda de 
interesse na prestação por parte do credor, com a consequente re-
solução do contrato de transporte e a restituição do preço pago na 
sua totalidade, mesmo no que se refere à parte da viagem já efetu-
ada, se o voo em causa se tiver tornado inútil, em relação ao pro-
grama de viagem inicial do passageiro70. Acresce que, com este re-
gime legal, se pretendeu evitar que o transportador tivesse de or-
ganizar voos adicionais, o que poderá enfraquecer a tutela do pas-
sageiro71.  

A doutrina salienta que constitui uma novidade do Regulamento 
a previsão deste artigo 8.º/1/a, ex vi artigo 4.º/3, em caso de recusa 
de embarque, que consagra o direito ao reembolso total do preço 
do bilhete do transporte, mesmo no que se refere às partes da via-
gem já efetuadas, se o voo já não se justificar em relação ao plano 
inicial de viagem72. A interpretação deste preceito deve ser feita pro 
consumidor, na medida em que pode ser difícil, na prática, a prova 
do plano de viagem do passageiro, pois, em última análise, apenas 
este pode avaliar se o transporte até a destino final tem utilidade 
ou não. Por isso, deve entender-se que, sempre que o passageiro 
opte pelo reembolso é porque entende que o voo já não tem razão 

                                                 
70 Cfr. ALESSANDRO ZAMPONE, op. cit., p. 81, texto e nota 37. Segundo este autor, a 
principal fonte de prova do programa de viagem do passageiro será o documento 
de transporte. 
71 MASSIMILIANO PIRAS, op. cit., p. 167.  
72 Cfr. ALEXANDRO ZAMPONE, op. cit., pp. 78-79. 
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de ser em relação ao seu plano de viagem inicial, pois, de outro 
modo, a sua opção seria no sentido do reencaminhamento para o 
seu destino final, em condições de transporte equivalentes73.  

O transporte em condições equivalentes, previsto no artigo 
8.º/1/b e 8.º/1/c, significa que o transportador deve reencaminhar 
o passageiro noutro voo seu, ou num voo realizado por outro trans-
portador que explore a mesma rota, ou uma muito semelhante, no 
mesmo nível tarifário ou num muito próximo. A comparação deve 
incidir, em particular, sobre a classe em que o passageiro é trans-
portado e não sobre o preço do bilhete, que depende da estratégia 
comercial dos transportadores considerando fatores muito diferen-
tes74. Por outro lado, este transporte em condições equivalentes 
deve ser realizado “na primeira oportunidade”, o que, a meu ver, 
não significa necessariamente que não possam ser superados os 
tempos previstos no artigo 7.º/2. De qualquer forma, o transporta-
dor tem interesse em que tais tempos sejam respeitados, a fim de 
que a indemnização devida ao passageiro nos termos do artigo 
7.º/1 possa ser reduzia em 50%75.  

Para terminar a análise aos direitos dos passageiros à luz do re-
gime do artigo 8.º, impõe-se, ainda, uma referência ao artigo 8.º/3, 
nos termos do qual, se uma cidade ou região tiver diversos aeropor-
tos, e a transportadora aérea oferecer aos passageiros um voo para 
um aeroporto diferente daquele para o qual tinha sido feita a re-

                                                 
73 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 157. No mesmo sentido, cfr. CALAIM LOURENÇO, 
op. cit., p. 517. 
74 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 157-158. 
75 Em sentido contrário, Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 158. 
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serva, o custo da transferência do passageiro do aeroporto de che-
gada para o aeroporto inicialmente programado, ou para outro des-
tino próximo acordado com o passageiro, ficará a cabo dessa trans-
portadora.  

Finalmente, de acordo com o artigo 9.º, relativo ao direito a as-
sistência, em caso de recusa de embarque os passageiros têm di-
reito a que lhes sejam oferecidos a título gratuito (n.º 1): a) refeições 
e bebidas razoavelmente proporcionais ao tempo de espera:; b) alo-
jamento em hotel, caso se torne necessária a estadia por uma ou 
mais noites, ou  se se tornar necessária uma estadia adicional 
àquela que foi prevista pelo passageiro; c) transporte  entre o aero-
porto e o local de alojamento (hotel ou outro)76. Por outro lado, de-
vem ser oferecidas aos passageiros, gratuitamente, duas chamadas 
telefónicas, telexes, mensagens por via de fax ou mensagens de cor-
reio eletrónico (nº. 2). Particular atenção por parte da transporta-
dora merecem as necessidades das pessoas com mobilidade redu-
zida, e de quaisquer pessoas que as acompanhem, o mesmo se apli-
cando às crianças não acompanhadas (n.º 3). Este direito a assistên-
cia visa aliviar as dificuldades que resultam para os passageiros da 
espera no aeroporto. O mesmo não tem qualquer limitação quanti-
tativa, estando o transportador obrigado ao seu cumprimento, in-
dependentemente dos custos em causa e do facto de ter de recorrer 
a terceiros para a realização das prestações, quando não possa fazê-
lo ele próprio77. A doutrina tem entendido que assistência prevista 

                                                 
76 A transportadora deverá custear as despesas de alojamento em causa até que 
o passageiro seja conduzido ao seu destino final, ou ao seu ponto de origem 
(MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 160). 
77  Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 161.  
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no artigo 9.º no Regulamento não se situa no âmbito da responsa-
bilidade78. 

O artigo 16.º estabelece um sistema administrativo para evitar e 
sancionar violações aos direitos dos passageiros79.  

                                                 
78 cfr. MASSIMILIANO PIRAS, op. cit., p. 177. 
79 Resulta do n.º 1 do preceito que os Estados Membros devem designar um 
organismo que será responsável pela execução do Regulamento em relação a 
voos com proveniência de aeroportos situados no seu território e com 
proveniência de países terceiros com destino a esses aeroportos. Tal organismo 
deve tomar as medidas necessárias para garantir os direitos dos passageiros, 
embora as mesmas não sejam concretizadas. O n.º 2 do artigo 16.º prevê que 
cada passageiro pode apresentar uma queixa por infração do Regulamento a 
qualquer organismo indicado nos termos do n.º 1, ou a qualquer outro organismo 
com competência para tal, se estiverem em causa os voos referidos no nesse n.º 
1. As sanções a aplicar pelo organismo em causa devem ser “efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas”. Em Portugal, o organismo responsável pela 
execução do Regulamento é o Instituto Nacional de Aviação Civil, conforme 
resulta do artigo 2.º/1 do Decreto-Lei n.º 209/2005, de 29 de novembro. O 
mesmo diploma consagra o regime sancionatório aplicável ao Regulamento n.º 
261/2004. De acordo com o artigo 3.º do mesmo Decreto-Lei, no que se prende 
com a recusa de embarque, constitui uma contraordenação muito grave: a) a não 
prestação de assistência e benefícios aos voluntários nos termos do artigo 4.º/1 
do Regulamento; b) a falta de indemnização e de prestação de assistência pela 
transportadora aérea operadora aos passageiros a quem for recusado o 
embarque contra a sua vontade; e) o desrespeito das regras de prioridade no 
embarque no que se refere a pessoas com mobilidade reduzida e quaisquer 
pessoas ou cães-guia devidamente certificados que as acompanhem, bem como 
relativamente a crianças não acompanhadas; f) a falta de assistência a essas 
pessoas em caso de recusa de embarque; g) a falta de afixação na zona de registo 
no texto previsto no artigo 14.º, relativo aos direitos dos passageiros; h) em caso 
de recusa de embarque a falta de distribuição de um impresso com as regras de 
indemnização e de assistência, nos termos do artigo 14.º/2. Pelo contrário, são 
contraordenações graves (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2005): a) o facto de a 
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5. O direito a uma “indemnização suplementar” à luz do artigo 
12.º 

Visto que o Regulamento estabelece um nível mínimo de prote-
ção dos passageiros nos casos de atraso considerável, cancelamento 
de voo, ou recusa de embarque, resulta do seu artigo 12.º que o 
Regulamento não prejudica o direito dos passageiros a uma indem-
nização suplementar. Pode ser deduzido de tal indemnização suple-
mentar o valor da indemnização, diversa, concedida ao abrigo do 
Regulamento. Trata-se de um preceito cuja interpretação gera algu-
mas dúvidas: a) Quais os danos que podem estar em causa? b) Ape-
nas pode ser deduzida da indemnização suplementar aquela que é 
concedida à luz do artigo 7.º, ou também devem ser considerados 
os direitos concedidos aos passageiros nos artigos 8.º e 9.º? 

Estes problemas foram analisados pelo TJUE na sequência de um 
pedido prejudicial do Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Pontevedra, 
no âmbito de uma situação de cancelamento de voo. No pedido 
prejudicial foram colocadas ao Tribunal duas questões: a primeira 
prendia-se com a noção de “cancelamento de voo”, pelo que não 
será aqui aprofundada; pelo contrário, a segunda questão colocada, 
prendia-se com a noção de “indemnização suplementar”, em parti-
cular, com o problema de saber se poderiam estar em causa todos 

                                                 
transportadora aérea não procurar voluntários nos termos do artigo 4.º/1; f) em 
caso de recusa de embarque, a falta de distribuição a cada passageiro de um 
impresso que contenha os elementos de contacto do INAC, em violação do 
disposto no artigo 14.º/2 do Regulamento. Finalmente, são apenas 
contraordenações leves (artigo 5º Do Decreto-Lei n.º 209/2005): a) o 
incumprimento do prazo previsto para o pagamento da indemnização prevista no 
artigo 4.º/3, que remete para o artigo 7.º; b) incumprimento dos prazos previstos 
no artigo 8.º/1/a para o reembolso do preço de compra do bilhete.  
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os tipos de danos, incluindo os danos não patrimoniais. Por outro 
lado, tratava-se, ainda, de saber se, à luz do referido artigo 12.º, os 
passageiros poderiam ser reembolsados pelas despesas tidas em 
virtude do incumprimento por parte da transportadora aérea das 
obrigações de assistência previstas nos artigos 8.º e 9.º.  

O Tribunal de Justiça da União Europeia, num acórdão de 13 de 
outubro de 201180, entendeu que: “o conceito de «indemnização 
suplementar» mencionado no artigo 12.o do Regulamento n.o 
261/2004 deve ser interpretado no sentido de que permite ao juiz 
nacional indemnizar, nas condições previstas pela Convenção de 
Montreal para a unificação de certas regras relativas ao Transporte 
Aéreo Internacional ou pelo direito nacional, o dano, incluindo o 
dano moral, resultante do incumprimento do contrato de trans-
porte aéreo. Em contrapartida, este conceito de «indemnização su-
plementar» não pode servir de fundamento jurídico ao juiz nacional 
para condenar a transportadora aérea a reembolsar aos passageiros 
do voo que foi atrasado ou cancelado as despesas que estes tiveram 
de efectuar devido ao incumprimento, pela referida transportadora, 
dos seus deveres de assistência previstos nos artigos 8.o e 9.o deste 
regulamento”.  

Em primeiro lugar, fica, claramente, respondida a primeira ques-
tão que foi colocada, quanto a saber os danos que podem estar em 
causa. A referência a uma indemnização integral dos danos causa-
dos aos passageiros, nos Considerandos do Regulamento, também 

                                                 
80 Processo C-83/10, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CA0083&qid=1508356682389&from=EN
, consultado a 18 de outubro de 2017. 
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aponta no sentido da decisão mencionada81. A propósito da ideia 
de reparação integral, a doutrina italiana salienta que um sistema 
centrado na função compensatória da responsabilidade pode pro-
duzir resultados inaceitáveis, quando estão em causa os bens fun-
damentais da pessoa. Qualquer lógica de prevenção geral realizada 
pelo mercado poderá não funcionar, quando está em causa a pes-
soa do credor, tratando-se de uma lesão à sua integridade físico-
psíquica, se tal prevenção for realizada através de considerações 
económicas, atendendo à relação custo-benefício. Por isso, dá-se 
uma evolução de um sistema de responsabilidade que visa apenas 
o ressarcimento parcial dos danos causados à pessoa, para um sis-
tema de reparação total dos danos à integridade físico-psíquica do 
indivíduo, sem limites82. É o denominado dano existencial, desen-
volvido pela doutrina italiana, e que tem ecos na nossa doutrina e 
jurisprudência83. A situação de recusa de embarque convoca este 

                                                 
81 Considerando (9) do Regulamento. Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., p. 164, nota 
132.  
82 Cfr. BERNARDINO IZZI, “La tutela dela persona nel caso di overbooking. I limiti di 
ammissibilità del danno da noia”, in Massimo Deiana (a cura di), Studi su negato 
imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, Cagliari, Edizioni AV, 
2005, pp. 213-262, em particular pp. 220-222. A este propósito salienta VALETINA 

CORONA que a tese do dano existencial foi acolhida pela Cassazione, por se ter 
entendido que a par dos prejuízos para a saúde podem existir outros danos, 
suscetíveis de reparação que não podem ficar sem sanção apenas porque os 
danos causados não têm suficiente gravidade para ser de reconduzir à esfera dos 
danos não patrimoniais, ou patrimoniais (op. cit., pp. 204-208).  
83 Tenha-se em conta o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 25 de 
fevereiro de 2014, Processo n.º 287/10.01TBMIR. S1 (Relator: Maria Clara 
Sottomayor), disponível em www.dgsi.pt, que convoca a questão em sede de 
responsabilidade pré-contratual. Na doutrina, cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, “Nos 
40 anos do Código Civil português, tutela da personalidade e dano existencial”, 
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tipo de danos, devendo ter-se em conta que são as próprias ponde-
rações custo-benefício que o justificam. Tendo-se sentido na dou-
trina e na jurisprudência italianas a necessidade de distinguir o dano 
biológico (diminuição à integridade psicofísica do indivíduo, sem ne-
cessidade de haver qualquer redução nos rendimentos), do dano 
moral, atendendo ao redimensionamento de ambos, foi desenvol-
vida a referida figura do dano existencial. Neste, o ilícito repercute-

                                                 
Themis, 2008 (4), pp. 47-68, em particular, pp. 50,55, 62-63 e 65. Salienta este 
autor que o dano existencial exprime o crescimento da tutela da personalidade, 
nomeadamente, atendendo ao artigo 70.º do Código Civil, tratando-se de uma 
“tendência a aplaudir”. Segundo CARNEIRO DA FRADA a temática do dano existencial 
preocupa-se com a criação e exploração de debilidades em sujeitos vulneráveis, 
no âmbito de um direito ao livre desenvolvimento da personalidade, visto como 
um importante direito de personalidade. Este autor propõe que sejam 
redesenhadas as fronteiras da compreensão dos danos patrimoniais e não 
patrimoniais em caso de lesão de coisas. A distinção pode ser entre danos 
pessoais e patrimoniais, desde que nos primeiros sejam incluídas as lesões a 
coisas. Os segundos prendem-se apenas com a contabilização da riqueza.  A lesão 
causada a uma coisa pode dar origem ao “dano de afeição”, que corresponde aos 
danos existenciais especiais, relacionados com a perda de bens dotados de valor 
estimativo especial. No entanto, este dano apenas releva para o Direito, na 
medida em que seja particular. O mesmo resulta do referido caráter infungível do 
bem e, para ser tutelado, terá de ser grave, atendendo ao que resulta do artigo 
496.º/1. De qualquer forma, os danos existenciais não constituem, só por si, uma 
categoria com autonomia dogmática. Quando não está em causa a tutela de um 
direito de personalidade, a responsabilidade civil não pode fundar-se no artigo 
483.º/1, mas pode basear-se autonomamente no artigo 70.º/ 1 e 2. O autor 
aponta diversos exemplos de danos existenciais (cfr. op. cit., pp. 51-53), podendo-
se dizer que estes “danos existenciais no sentido lato que se lhes pode dar, são 
mais amplos: integram a perturbação da vida, a perda da sua qualidade, a 
alteração de planos e de hábitos, a sujeição a contingências desagradáveis, 
estados duradouros, de desânimo e de «dor de alma» (mesmo que não 
psicopatológica), etc..” (cfr. op. cit., p. 66).  
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se nas atividades de realização da pessoa, modificando no sentido 
negativo, as condições de vida da vítima do ilícito. Para que este 
dano seja ressarcível, é necessário que haja uma perturbação da-
quele que sofre o dano, e que tal perturbação tenha reflexos que 
lhe são externos. Enquanto o primeiro aspeto permite determinar a 
natureza injusta do dano, o segundo permite distinguir tal dano, do 
dano moral, caraterizado por se concretizar no interior do sujeito, 
ao contrário do dano existencial, que constitui qualquer coisa espe-
cificamente externa a este84. Tendo em conta estes desenvolvimen-
tos doutrinais, será que o mero aborrecimento resultante da recusa 
de embarque poderá ser tido em conta à luz do artigo 12.º do Re-
gulamento?  

À luz daquilo que ficou referido, o que se pretende no Regula-
mento é garantir um conjunto de meios de tutela antecipada que, 
segundo um critério de normalidade, seriam suficientes para tutelar 
os passageiros. O ressarcimento suplementar, que também já se en-
contrava previsto no Regulamento de 1991, visa situações patológi-
cas, em que a combinação entre os diversos direitos que assistem 
ao passageiro à luz do Regulamento, é injusta atendendo ao inte-
resse lesado. Por outro lado, está em causa um ressarcimento que 
funciona como válvula de segurança, nas situações em que o trans-
portador não respeita, através da sua conduta, o espírito do Regu-
lamento, ao não procurar diminuir os efeitos negativos da recusa de 
embarque na esfera jurídica do passageiro85. Isto significa que o dito 
dano existencial poderá ser ressarcido à luz do artigo 12.º, embora 

                                                 
84 Cfr. BERNARDINO IZZI, op. cit., pp. 240-242. 
85 Cfr. BERNARDINO IZZI, op. cit., p. 235. Ao autor reporta-se inicialmente ao 
Regulamento de 1991, dizendo, depois que a arquitetura do Regulamento 
anterior, neste aspeto, foi confirmada no Regulamento de 2004 (op. cit., p. 257). 
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não se trate da mera moléstia ou aborrecimento causado pela re-
cusa de embarque. Assim, poderá estar em causa uma situação em 
que, por falta de informação acerca do desenrolar dos aconteci-
mentos após a recusa de embarque, o passageiro não saiba se será 
possível chegar ao seu destino naquele dia, ou se terá de voltar ao 
ponto de partida para passar a noite86. Não irei aqui aprofundar o 
problema de saber se o dano existencial se pode reconduzir aos da-
nos não patrimoniais87. Fica apenas a nota de que, como afirma VA-

LENTINA CORONA88, “o passageiro que programou e organizou a sua 
vida no tempo, adquirindo (a preço elevado) um bilhete para o voo 
que o conduzirá a certo lugar, num dia e hora determinados, para 
participar num evento irrepetível na sua vida, que, no entanto, não 
é suscetível de avaliação patrimonial (pense-se na celebração do ca-
samento de um parente próximo ou na participação numa conven-
ção de estudos, em que o passageiro se encontra na mesa dos rela-
tores e que tenha implicado um longo trabalho de preparação) não 
será tutelado pelo ordenamento se apenas puder obter o preço do 
bilhete e eventualmente do táxi que o conduziu ao aeroporto e que 
o levará para casa, estando garantida a possibilidade de realizar um 
telefonema gratuito para comunicar que não estará presente”. 

A mesma visão é confirmada pela doutrina espanhola, embora 
apenas com referência à categoria dos danos não patrimoniais (e 
                                                 
86 Cfr. BERNARDINO IZZI, op. cit., p. 238. 
87 No entanto, diga-se que, da posição de CARNEIRO DA FRADA quanto a este 
problema, não resulta, claramente, uma separação estanque entre o dano 
existencial e os danos não patrimoniais, ambos sendo vistos como danos 
pessoais. Acresce que, como foi visto em nota anterior, este autor nega 
autonomia dogmática à categoria do dano existencial. Não estará, por isso, em 
causa uma conceção mais ampla dos danos não patrimoniais?  
88 VALENTINA CORONA, op. cit., pp. 208-209. A tradução é minha. 
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sem qualquer referência ao dano existencial). Por esta é salientado 
o caráter pessoal das medidas de assistência e informação a cabo 
do transportador em relação ao passageiro. Por isso, não poderiam 
ser unicamente ressarcidos os danos patrimoniais, ignorando-se to-
dos os outros que se produzem na esfera do passageiro e que resul-
tam da recusa de embarque89.  Assim, os danos não patrimoniais 
que poderão estar em causa não se reconduzem ao mero aborreci-
mento que resulta sempre da recusa de embarque, mas a situações 
resultantes do incumprimento por parte da transportadora aérea 
das obrigações previstas no Regulamento. Assim, o principal aspeto 
a ter em conta quanto aos danos não patrimoniais será a falta de 
justificação da conduta do transportador, na medida em que tal 
conduta “excede o que razoavelmente se espera que uma pessoa 
possa suportar sem se sentir angustiada, preocupada ou mesmo as-
sustada”90. 

Quanto à segunda questão, que se prende com o problema de 
saber qual a indemnização a deduzir da indemnização suplementar, 
nos termos do artigo 12.º/1, a resposta não resulta diretamente do 
acórdão em questão, embora o mesmo traga algumas pistas para a 
sua resolução. Aparentemente, o artigo 12.º/1 visa uma compensa-
ção distinta da compensação pecuniária e assistencial prevista nos 
artigos 7.º, 8.º e 9.º. No entanto, a referência à “indemnização con-
cedida ao abrigo do presente regulamento”, e que poderá ser dedu-
zida da indemnização suplementar, poderá lançar algumas dúvidas 
sobre esse caráter adicional, pelo que o Tribunal foi, precisamente, 
confrontado com o problema de saber se quais os danos que se pre-
tende ressarcir à luz deste artigo 12.º. Como vimos, o Tribunal de 
                                                 
89 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 162-164. 
90 Cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 171-172. 
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Justiça salientou que o conceito de indemnização suplementar não 
pode fundamentar a indemnização devida aos passageiros pelas 
despesas que tiveram na sequência do incumprimento pela trans-
portadora das obrigações resultantes dos artigos 8.º e 9.º. Resulta 
das conclusões da Advogada Geral Sharpston, apresentadas a 28 de 
junho de 201191, que, de outro modo, poderia dar-se o absurdo de 
ser descontada de uma indemnização pelo incumprimento das obri-
gações previstas nos preceitos referidos, aquela que é atribuída aos 
passageiros nos termos do artigo 7.º, o que não teria qualquer sen-
tido, por se tratar de direitos que se cumulam.  Nas suas conclusões, 
a Advogada Geral entende que (Ponto n.º 65): “caso uma transpor-
tadora aérea não cumpra as obrigações que lhe são impostas pelos 
artigos 8.º e 9.º do Regulamento n.º 261/2004, os passageiros afec-
tados podem reclamar o reembolso de todas as despesas por eles 
suportadas em consequência desse incumprimento, independente-
mente de terem solicitado o cumprimento das obrigações no mo-
mento pertinente. A indemnização concedida nos termos do ar-
tigo 7.º do mesmo regulamento não pode ser deduzida desse reem-
bolso”. Foi este o raciocínio que esteve por detrás da resposta dada 
pelo Tribunal. Ao afastar do artigo 12.º as despesas resultantes do 
incumprimento das obrigações previstas nos artigos 8.º e 9.º pelo 
transportador, será que o Tribunal pretendeu, igualmente, afastar 
tais despesas da dedução prevista no artigo 12.º/1, parte final?  

Visto que se pretendia apenas evitar o absurdo de da indemniza-
ção devida por incumprimento das obrigações dos artigos 8.º e 9.º 

                                                 
91 Disponíveis em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CC0083&qid=1508350173072&from=EN
, consultado a 18 de outubro de 2017. 
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ser deduzida a indemnização devida por virtude do artigo 7.º, a res-
posta à questão que coloquei apenas poderá ser negativa. Tendo 
em conta que se visa uma reparação integral dos danos causados 
aos passageiros em caso de recusa de embarque injustificada, não 
faria sentido limitar a indemnização que se pode deduzir da indem-
nização suplementar àquela que vem prevista no artigo 7.º. As me-
didas de assistência previstas nos artigos 8.º e 9.º visam, igual-
mente, minimizar os danos produzidos na esfera do passageiro pela 
recusa de embarque, e que podem, posteriormente, ser considera-
dos a título de danos patrimoniais e não patrimoniais.  

Assim, a visão do Tribunal de Justiça da União Europeia, no que 
se refere ao artigo 12.º/1, nomeadamente, atendendo aos danos 
que podem ser ressarcidos à sua luz, parece confirmar que poderá 
ser deduzida da indemnização suplementar em causa a totalidade 
dos direitos assegurados aos passageiros, ou seja, incluindo os que 
se encontram previstos nos artigos 8.º e 9.º do Regulamento, e não 
apenas aqueles que resultam do artigo 7.º. A única diferença resulta 
do facto de os primeiros se prenderem com danos na esfera pessoal 
do passageiro, enquanto o segundo se prende com danos na sua 
esfera patrimonial. Sendo ambos os aspetos tidos em conta na in-
demnização suplementar, ambos devem, igualmente, ser tidos em 
conta na dedução que vem prevista no artigo 12.º/1, parte final92. 

 Para concluir este ponto, o artigo 12.º/2 prevê que o direito a 
uma indemnização suplementar não se aplica aos passageiros que 
voluntariamente aceitem ceder a sua reserva. O fundamento desta 
exclusão encontra-se no facto de estes voluntários receberem be-

                                                 
92 Neste sentido, cfr. MÁRQUEZ LOBILLO, op. cit., pp. 165-169. 
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nefícios para ceder as suas reservas, em conformidade com o re-
gime que ficou anteriormente descrito, e que, aparentemente, te-
rão de ser suficientemente apelativos para que os passageiros che-
guem a acordo neste sentido.  

6. A natureza jurídica da recusa de embarque injustificada e o 
desequilíbrio dos interesses em presença: em particular o 
problema do overbooking 

Após ter analisado todo o regime legal resultante do Regula-
mento de 2004, no que se refere à recusa de embarque, impõe-se 
uma referência à sua natureza jurídica. Neste âmbito, a primeira 
questão a responder é a seguinte: será que a transportadora aérea 
tem um verdadeiro direito de recusar o embarque ao passageiro, 
após a verificação de que o número de voluntários previstos no ar-
tigo 4.º/1 é insuficiente? Neste sentido parece apontar o elemento 
literal do artigo 4.º/2, na medida em que “se o número de voluntá-
rios for insuficiente para permitir que os restantes passageiros com 
reservas possam embarcar, a transportadora aérea operadora pode 
então recusa o embarque a passageiros contra a sua vontade” (o 
itálico é meu). À luz desta redação do preceito em causa a resposta 
será, aparentemente, positiva.  

De acordo com o entendimento referido, MARCELLO MAGGIOLO, sa-
lienta que embora a doutrina italiana qualifique a recusa de embar-
que como uma situação de incumprimento, nada no Regulamento 
proíbe a recusa de embarque, ou condena expressamente esta prá-
tica, não sendo a mesma qualificada como uma situação de incum-
primento, ou mesmo como uma situação ilícita. Assim, torna-se ne-
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cessário aferir se a recusa de embarque se traduz sempre numa si-
tuação de incumprimento. Nesta análise será importante atender 
ao disposto no artigo 12.º do Regulamento. Para este autor, o facto 
de o Regulamento disciplinar a recusa de embarque já não permite 
concluir pela existência de incumprimento contratual, na medida 
em que se trata de uma prática conhecida pelo legislador, que optou 
por a disciplinar em vez de a proibir93.  

 Trata-se, pelo contrário, de uma vicissitude a reconduzir ao 
próprio contrato, resultando as medidas de assistência e tutela do 
passageiro da sua disciplina. Assim, na situação em que o transpor-
tador adverte o passageiro da possibilidade de haver sobrereserva 
e uma consequente recusa de embarque, ao celebrar o contrato de 
transporte, este não se pretende vincular, sem mais, à realização do 
transporte num determinado voo. Por isso, a possibilidade de re-
cusa de embarque é de reconduzir à fisiologia do próprio contrato. 
No Regulamento, o contrato é integrado nos seus termos pela pró-
pria lei, que lhe acrescenta um pacto de resolução, suspensiva-
mente condicionado à verificação de situações de recusa de embar-
que. Nesta visão, com base no artigo 8.º o passageiro terá a opção 
entre considerar o contrato resolvido, ou obter uma prestação di-
versa, igualmente baseada no contrato. Não estará em causa uma 
resolução por incumprimento, mas baseada num ato de vontade do 
passageiro no exercício da uma faculdade que lhe é conferida pelo 
contrato de transporte. Por isso, esta resolução não representa o 

                                                 
93 MARCELLO MAGGIOLO, “Overbooking, ritardo e cancellazione del volo: contrato, 
compensazione, responsabilità”, in Laura Masala e Elisabetta G. Rosafio (a cura 
di), Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospetiva europea, pp. 123-
136, em particular, pp. 124-125, 129-130. 
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ressarcimento de um dano, mas dará origem à aplicação das medi-
das de assistência e compensatórias, que vêm previstas no artigo 
7.º. 

 O artigo 12.º ao determinar a possibilidade de ser pedida 
uma indemnização suplementar não permite a conclusão de que a 
recusa de embarque constitui uma situação de incumprimento, 
visto que, em ponto algum do Regulamento, lhe é atribuída essa 
qualificação. Se estivesse em causa uma indemnização em caso de 
recusa de embarque, a determinação de que o seu valor será des-
contado da indemnização suplementar tornaria a norma inútil, uma 
vez que o ressarcimento não pode superar o dano, sendo excluído, 
segundo MARCELLO MAGGIOLO, o ressarcimento punitivo no direito 
italiano. Assim, deve, antes, entender-se que, quando o Regula-
mento se reporta a uma “indemnização concedida ao abrigo do pre-
sente regulamento” (artigo 12.º/1), está em causa uma “indemni-
zação” num sentido não técnico, que deve ser entendido no con-
texto do Regulamento94. 

Igualmente na doutrina italiana, e na mesma ordem de ideias, 
BERNARDINO IZZI95 salienta que, embora estando em causa um incum-
primento contratual, não resultava do Regulamento de 1991 que 
este fosse vedado, pois isso seria prejudicial para o tráfego aéreo. 
Assim, já o sistema consagrado pelo Regulamento de 1991, era o de 
garantir o “incumprimento eficiente” por parte do transportador, 
através do overbooking, protegendo em simultâneo os direitos dos 
passageiros. Isso era obtido pela combinação entre meios de tutela 

                                                 
94 MAGGIOLO, op. cit., pp. 132-135. 
95 BERNARDINO IZZI, op. cit., pp. 233 e 235. 
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antecipada, a que acresciam medidas indemnizatórias, que, aten-
dendo a um critério de normalidade, seriam suficientes para tutelar 
o utente.  

Na doutrina espanhola, também PAZ MARTÍN96 salienta que, ao 
contrário do que afirma parte da doutrina, a sobrereserva não é 
proibida nem sancionada, sendo a própria Comissão Europeia a afir-
mar que se trata de uma prática desejável, invocando o argumento 
de que, de outra forma, haveria um aumento das tarifas praticadas, 
que seria prejudicial para os passageiros. Assim, a Comissão Euro-
peia pretendeu combater a recusa de embarque e não a sobrere-
serva. O mesmo autor, qualifica, no entanto, este argumento como 
a “falácia da sobrereserva”. Na realidade, uma intervenção tornou-
se necessária, visto que, ao contrário do que se pensava, as forças 
do mercado não impediram a existência de situações abusivas. A 
forma como a questão foi encarada a nível comunitário não é nova, 
na medida em que, já em 1967, nos Estados Unidos da América, a 
CAB (Civil Aeronautical Board) adotou medidas para garantir uma 
indemnização pronta, efetiva e adequada aos passageiros em caso 
de overbooking, deixando à autorregulação dos transportadores a 
adoção de medidas para evitar a recusa de embarque. 

Para atenuar os efeitos negativos do overbooking para os passa-
geiros, o Regulamento n.º 295/91 já tinha consagrado um sistema 
de responsabilidade específico e parcial, ou mínimo. De qualquer 
forma, houve então uma espécie de “assunção legal” desta prática, 
que não se pretendeu proibir. O facto de o artigo 16.º prever a atri-
buição de competências a uma entidade administrativa para vigiar 
o cumprimento das medidas previstas no Regulamento, e não para 

                                                 
96 PAZ MARTÍN, op. cit., pp. 405-406, 408 e 418. 
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evitar a recusa de embarque, mostra que a opção do legislador co-
munitário foi no sentido de tolerar a prática em causa, tentando mi-
nimizar os seus inconvenientes. A isto acresce a figura do voluntário, 
contemplada no artigo 4.º, que aponta no mesmo sentido. Eis a vi-
são de PAZ MARTÍN.  

Foi referido, no início deste artigo, que o Direito dos Transportes, 
em particular no âmbito do Direito Aéreo, procura um equilíbrio en-
tre os interesses do transportador e do passageiro. Não é difícil per-
ceber que, no contexto do transporte aéreo, o equilíbrio de forças 
pende, normalmente, para o lado do transportador, atendendo à 
sua dimensão quando contraposto ao passageiro individualmente 
considerado. No que se refere à recusa de embarque, embora se 
possa invocar que a atitude do transportador em recorrer ao over-
booking é lógica, perante a negligência do passageiro normal, de-
vido ao fenómeno do no show, esta justificação não tem valia pe-
rante o passageiro individualmente considerado, quando confron-
tado com uma situação de incumprimento97. Assim, embora possa 
estar em causa um “incumprimento eficiente”, e bastante comum, 
atendendo às desvantagens do no show, este não deixa de ser um 
incumprimento, e, enquanto tal, ilícito. 

 Por falta de coragem, ou desistindo, perante a constatação da 
impossibilidade de erradicação do fenómeno, os órgãos comunitá-
rios procuraram garantir aos passageiros um conjunto mínimo de 
direitos, o que não exclui a possibilidade de uma indemnização su-
plementar, como se retira do artigo 12.º, atendendo, precisamente, 
à ilicitude em causa. No âmbito do regulamento de 1991, procurou 
deixar-se à atuação das transportadoras aéreas, a consagração de 

                                                 
97 Cfr. PAZ MARTÍN, op. cit., p. 403. 
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regras relativas ao modo de operar da recusa de embarque. Assim, 
o artigo 3.º estabelecia que: “1. A transportadora aérea deve esta-
belecer as regras que seguirá para o embarque de passageiros em 
caso de voo sobrereservados. A transportadora notificará essas re-
gras e todas as suas eventuais alterações ao Estado-membro em 
questão e à Comissão, que as porá à disposição dos outros Estados-
membros. As eventuais alterações entrarão em vigor um mês após 
a sua notificação. 2. As regras referidas no n.º 1 serão postas à dis-
posição do público nas agências e balcões de registo da transporta-
dora. 3. As regras a que se refere o n.º 1 devem prever a eventuali-
dade de se recorrer a voluntários dispostos a renunciar ao embar-
que. 4. De qualquer modo, a transportadora aérea deverá tomar em 
consideração os interesses dos passageiros que devem ser encami-
nhados prioritariamente por razões legítimas, tal como as pessoas 
com mobilidade reduzida e as crianças não acompanhadas”. Este 
preceito contrasta claramente com a redação do artigo 4.º do Regu-
lamento de 2004, visto que as transportadoras aéreas passam a ter 
de seguir as regras resultantes do mesmo em caso de recusa de em-
barque, abandonando-se a ideia de que caberia às transportadoras 
consagrar tais regras, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo le-
gislador comunitário.  

A preocupação do novo Regulamento foi a de um reforço dos di-
reitos dos passageiros, cuja proteção esteve sempre, aliás, por de-
trás da intervenção do legislador comunitário. Assim, pode enten-
der-se que não é razoável a ideia de que, ao contrário do Regula-
mento de 1991 – que ainda consagrava orientações ligadas, não só 
às pessoas com mobilidade reduzida e às crianças não acompanha-
das, ditando igualmente que deviam ser tidos em conta os interes-
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ses dos passageiros –, tal legislador tenha consagrado um verda-
deiro direito de o transportador recusar o embarque ao passageiro 
de forma aleatória. Para além do elemento literal, a sustentar esta 
tese que critico, temos o facto de já não serem mencionados os in-
teresses dos passageiros como critério para determinar a prioridade 
no embarque. 

 A questão deve ser resolvida através da sua ponderação em dois 
planos: no plano do equilíbrio dos interesses em presença, passa-
geiros em bloco, de um lado, e transportadores do outro, a recusa 
de embarque (não só, mas fundamentalmente por overbooking) é 
tolerada, pois (supostamente) poderá apresentar vantagens para 
ambos; pelo contrário, no plano do equilíbrio entre os interesses 
dos transportadores, de um lado, e do passageiro individualmente 
considerado a quem é recusado o embarque, do outro, está em 
causa uma prática ilícita, devendo este ser ressarcido pela totali-
dade dos danos que lhe são causados. Trata-se de um regime com-
plexo, que deve ser compreendido no contexto específico do Direito 
dos Transportes, onde se procura o mencionado equilíbrio dos inte-
resses, não descurando que se trata de um Direito de pessoas, em 
particular porque “o passageiro fica à mercê do transportador”, que 
lhe deve dispensar segurança, conforto, tranquilidade e dignidade, 
tratando-se “de um filão básico que deve estar presente, mode-
rando a busca do lucro, designadamente nas companhias aéreas”. 
Por isso, “em termos dogmáticos, esta dimensão irá, ao longo do 
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século XXI, provocar um cruzamento permanente entre o trans-
porte e os direitos de personalidade. Um e outros ficarão enrique-
cidos” 98.  

Em suma, a recusa de embarque será uma prática tolerada no 
plano dos interesses mais amplos da totalidade dos passageiros, 
embora ilícita quando vista do prisma da posição individual de cada 
um dos mesmos. Não existe qualquer direito de recusar o embar-
que. É este o espírito do Regulamento, e esta a forma como deve 
ser interpretado. No entanto, há quem diga que o resultado do Re-
gulamento foi modesto, na medida em que, não apenas não foi eli-
minada a prática do overbooking, mas, igualmente, todos os sujei-
tos envolvidos ficaram insatisfeitos no processo. A conclusão seria 
a de que talvez fosse melhor tentar resolver o problema evitando a 
prática em questão, em vez de tentar resolver os seus efeitos noci-
vos99.  

Resolvido o problema da existência, ou não, de um direito de re-
cusar o embarque, trata-se, agora, de saber se os argumentos utili-
zados pelas transportadoras aéreas para justificar a recusa de em-
barque com base em overbooking são legítimos, ou se os mesmo 
são uma falácia, como refere PAZ MARTÍN. Embora se invoquem van-
tagens para os passageiros, não será que as principais vantagens re-
sultantes desta prática revertem para as transportadoras aéreas no 
plano económico? Como vaticinou MENEZES CORDEIRO, especifica-
mente em relação ao transporte aéreo, neste âmbito parece-me 

                                                 
98 Recorrendo às palavras de MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 38, tão certeiras quanto 
ao assunto em análise. 
99 Cfr. MASSIMO DEIANA, op. cit., pp. 31-32. 
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que os interesses dos passageiros devem moderar a procura de lu-
cro das transportadoras. 

A prática (ilícita) da recusa de embarque surge por imposição dos 
transportadores aéreos. Por outro lado, nunca o legislador comuni-
tário teve coragem para a proibir, limitando-se a minimizar os seus 
feitos nefastos. O Regulamento de 2004, surgiu, atendendo à consi-
deração de que se deviam fortalecer os direitos dos passageiros 
nesta matéria, pois a recusa de embarque continua a ser muito co-
mum. Em 2013, começou a ponderar-se a reforma do Regulamento 
de 2004, atendendo a que as transportadoras aéreas não reconhe-
cem os direitos dos passageiros em caso de recusa de embarque, 
atrasos consideráveis, cancelamentos de voo e problemas com a ba-
gagem100. Tendo isto em conta, é caso para dizer que existe clara-
mente um desequilíbrio dos interesses em presença, pois não há 
qualquer dúvida de que se trata de um incumprimento contratual 
ilícito101. Tem-se apontado na doutrina o risco de a prática do over-

                                                 
100 Cfr. Ponto n.º 3 do Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre as 
regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos 
transportes aéreos COM(2013) 130 final. Disponível em: 
file:///F:/DIREITO%20DOS%20TRANSPORTES/COMUNICAÇÃO%20SOBRE%20ALT
ERAÇÃO%20DO%20REGULAMENTO%20261%202004.pdf, consultado a 19 de 
outubro de 2017.  
101 Algo contraditoriamente, os autores cujas posições foram referidas, em 
particular BERNARDINO IZZI (que se reporta a um “incumprimento eficiente”) e PAZ 

MARTÍN, admitem que se trata de uma situação de incumprimento, embora 
salientem que este não será ilícito no contexto do Regulamento. Obviamente, se 
estiver em causa um incumprimento, não poderá trata-se de algo lícito. Assim, 
apenas a posição de MARCELLO MAGGIOLO é totalmente coerente, ao excluir que 
esteja em causa uma situação de incumprimento contratual. 
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booking ser vista como anómala, mas lícita. A regulamentação co-
munitária na matéria apenas demonstra que se entende, hoje, que 
está em causa uma prática que dificilmente será eliminada, pelo que 
se visa regular os seus efeitos de uma forma que não seja excessi-
vamente penalizadora para os passageiros102. 

Tudo isto significa que o transportador não deveria vender luga-
res que já não se encontram disponíveis na aeronave, ainda que isso 
tivesse um reflexo nas tarifas suportadas pelos passageiros. Segura-
mente existirão outros mecanismos para resolver os problemas de-
rivados do no show dos passageiros. Se realmente se pretende as-
sumir que o transportador tem o direito de recusa o embarque, isso 
terá de resultar claramente das normas aplicáveis. O grande pro-
blema de que padece o Regulamento é a ambiguidade no que se 
refere ao tratamento destas situações de incumprimento contra-
tual. Isto é particularmente claro quando olhamos para a forma 
como a questão é analisada por outra parte da doutrina, que coloca 
a tónica no caráter ilícito da prática em causa103. Trata-se de posi-
ções que colocam a tónica na relação entre a transportadora e o 

                                                 
102 Cfr. LEOPOLDO TULLIO, op. cit., p. 10. 
103 O problema da natureza jurídica do overbooking foi, igualmente, objeto de 
profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência latino-americana, como 
nos dá notícia SARMIENTO GARCÌA. Por um lado, de acordo com a posição 
maioritária, esta era considerada uma prática legal, resolvida com a resolução do 
contrato e a conseguinte devolução do preço do bilhete. Por outro, de acordo 
com as teorias mais modernas sobre a proteção de direitos dos passageiros, 
estaria em causa um incumprimento contratual, que implicaria uma 
responsabilidade do transportador, dando lugar ao pagamento de uma 
indemnização ao passageiro prejudicado com a recusa de embarque. Para este 
autor, esta última visão é a que se encontra plasmada no Regulamento 261/2004. 
Segundo informação do mesmo autor, na ausência de normas específicas sobre a 
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passageiro individualmente considerado. Não será, na verdade, esta 
a mais importante? 

MASSIMO DEIANA104 salienta que o incumprimento contratual em 
que se traduz o overbooking constitui uma violação grave dos prin-
cípios da boa fé que subjazem ao cumprimento do contrato. Este 
incumprimento é agravado pelo facto de o transportador prever e 
aceitar o risco da produção das consequências danosas para o pas-
sageiro. Por outro lado, não se trata de um recurso de emergência, 
mas de um instrumento ordinário de planificação e gestão dos voos. 

No que se refere à posição do passageiro individualmente consi-
derado, este autor salienta que é totalmente distinta a situação da-
quele que adquire o bilhete nos limites da capacidade da aeronave, 
e daquele que o adquire quando a referida capacidade já foi ultra-
passada. No primeiro caso, o contrato é validamente celebrado, ve-
rificando-se, depois, uma situação de incumprimento se houver re-
cusa de embarque, havendo um desrespeito da boa fé na execução 
do contrato. Neste segundo, o passageiro não adquire o direito a ser 
transportador, mas a mera probabilidade de o ser, perante a desis-
tência de outros passageiros. Tudo se passa como se o contrato es-
tivesse sujeito a uma condição suspensiva, ainda que esta seja se-
creta, e não resulte de um acordo entre as partes. Pode, por isso, 

                                                 
matéria, os tribunais argentinos entendem que o overbooking se traduz num 
incumprimento contratual deliberado por parte do transportador (cfr. MANUEL 

GUILLERMO SARMIENTO GARCÌA, “La responsabilidade del transportador aéreo 
derivada de la denegaciòn del embarque, la cancelaciòn del vuelo y el ritardo en 
el ambito jurídico latinoamericano” in Massimo Deiana [a cura di], Studi su 
negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, pp. 41-45, 
em particular, pp. 42-44). 
104 MASSIMO DEIANA, op. cit., pp. 30-32, 35-37. 
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apontar-se a existência de um erro essencial sobre o objeto do ne-
gócio, que implica a sua invalidade: o mesmo tem por objeto um 
bem que não existe nem se encontra disponível no momento da ce-
lebração. Neste caso, a tutela do passageiro implicaria que este vie-
sse a saber que tinha adquirido um bilhete em sobrereserva, antes 
de beneficiar do serviço em causa, o que, normalmente, não acon-
tece. 

Pelo contrário, peca, por excessiva, a ideia de que poderá estar 
em causa uma situação de fraude, penalmente punível, tendo em 
conta que o transportador procura um enriquecimento ilegítimo, 
embora esta seja, reconhecidamente, uma solução de último re-
curso, para se conseguir eliminar a prática do overbooking. Neste 
sentido, argumenta-se que, mesmo que se verifique a devolução do 
valor pago pelo bilhete em caso de recusa de embarque, o transpor-
tador teve a disponibilidade do valor em causa até esse momento 
através de uma situação artificiosa que criou105.  

Também não se pode invocar a existência de uma situação de 
responsabilidade pré-contratual, na medida em que isso implicaria 
a violação de um dever de informação de conteúdo e fonte duvi-
dosa. Em particular, porque os deveres de informação a que os con-
traentes estão sujeitos se prendem com o conteúdo do contrato e, 
mais especificamente, com potenciais causas de invalidade. Ainda 
contra a existência de uma situação de responsabilidade pré-con-

                                                 
105 Cfr. MASSIMO DEIANA, op. cit., pp. 37-39. O autor invoca o artigo 640.º do Código 
Penal italiano. 
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tratual, se pode invocar o facto de estar em causa um incumpri-
mento, e este apenas rem relevância quando efetivamente verifi-
cado, não relevando o mero risco de incumprimento106.  

Em suma, está em causa uma situação particular de incumpri-
mento, que exige uma solução específica, visto que, neste caso, o 
passageiro se encontra “nas mãos do transportador”. Trata-se de 
um incumprimento definitivo,  que se reflete sempre na con-
dição existencial do passageiro. Por outro lado, a recusa de embar-
que implicar, necessariamente, a impossibilidade de obtenção do 
bem objeto do crédito, que fica irremediavelmente perdido. 
Acresce que, estando em causa pequenas quantias, os passageiros 
poderiam desistir de fazer valer os seus direitos gerando-se uma si-
tuação de enorme injustiça, que terá de ser tutelada, quer os danos 
causados na esfera jurídica do passageiro se qualifiquem como da-
nos não patrimoniais, quer como danos existenciais. A estes so-
mam-se, obviamente, os danos patrimoniais. No entanto, normal-
mente, os meios de tutela contratual apenas operam após a lesão, 

                                                 
106 Cfr. VALENTINA CORONA, op. cit., pp. 202-203. Segundo a mesma autora, acresce 
que, o dever de informação, que resulta do Regulamento, se reporta a um 
momento posterior à recusa de embarque. Por outro lado, também se colocaria 
o problema de saber quem seriam os sujeitos de tal direito de informação, na 
medida em que seria pouco realístico pretender que o transportador teria de 
informar todos os passageiros, a partir do momento em que este vendesse 
lugares em número superior à capacidade da aeronave. De todo o modo, se este 
dever existisse, estaríamos fora do âmbito da responsabilidade pré-contratual a 
partir do momento da conclusão do contrato. Por outro lado, o transportador não 
pode prever antecipadamente quais serão os passageiros a quem será recusado 
o embarque. Deste modo, também não seria possível identificar os sujeitos de 
um eventual dever de informação, determinado pelas regras da boa fé.  
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implicando a intervenção do Estado. Por outro lado, visam, em pri-
meira linha, garantir ao credor o cumprimento da prestação origi-
nária, nomeadamente por via judicial. Finalmente, os mecanismos 
contratuais não são adequados a dar resposta aos danos não patri-
moniais em causa. Fica, por isso, patente a insuficiência das regras 
da responsabilidade contratual para atender a esta situação con-
creta. Para a tutelar, não bastam as soluções propostas em matéria 
de concurso entre situações de responsabilidade contratual e extra-
contratual, visto que, nestes casos, o dano na esfera psicofísica do 
indivíduo será a exceção, ao contrário do que acontece em matéria 
de overbooking. Impõe-se assim um sistema de caráter misto, como 
aquele que resulta do Regulamento 107. 

Para terminar, quais as soluções que se podem apontar para a 
resolução do problema do overbooking e consequente recusa de 
embarque? MASSIMO DEIANA108 aponta duas vias para a resolução do 
problema: a) a existência de uma intervenção legislativa que proibia 
expressamente a sobrereserva, implicando qualquer violação uma 
sanção pecuniária de um valor correspondente a uma percentagem 
do preço do bilhete (v.g. 50% desse valor). No entanto, esta solução 
deparar-se-ia com a limitação resultante do facto de as situações de 
sobrereserva apenas serem conhecidas pelo passageiro em caso de 
recusa de embarque, o que implicaria resultados muito modestos; 

                                                 
107 Cfr. BERNARDINO IZZI, op. cit., pp. 223-227. Também este autor qualifica o sistema 
de responsabilidade resultante do Regulamento como um sistema misto (op. cit., 
p. 258). Este tipo de sistemas de responsabilidade não é, aliás, novidade no 
âmbito do Direito dos Transportes. Neste sentido, a propósito da CV e da CM, cfr. 
CALAIM LOURENÇO, op. cit., pp. 518 a 523, em particular, pp. 522-523. 
108 MASSIMO DEIANA, op. cit., pp. 39-40. 
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b) o custo do bilhete poderia ser determinado em função da proba-
bilidade de embarque, e apenas os passageiros que aceitassem tal 
risco poderiam estar sujeitos a uma situação de recusa de embar-
que. Neste caso, quanto maior fosse a probabilidade de embarque 
maior seria o preço do bilhete, podendo o passageiro ponderar as 
diversas opções. Isto traduzir-se-ia numa antecipação do momento 
de recurso a voluntários, cuja obrigatoriedade o Regulamento prevê 
no artigo 4.º/1 em caso de recusa de embarque.  A segunda solução 
é interessante, na medida em que o passageiro saberá, à partida, 
aquilo com que pode contar, pois isso resultará do próprio contrato. 
Pelo contrário, a situação atual parece-me criar um desequilíbrio 
dos interesses em presença. 

MASSIMILIANO PIRAS109 salienta que a prática do overbooking pode-
ria ter sido eliminada através de um incremento da soma obrigato-
riamente atribuída ao passageiro neste caso. No entanto, mesmos 
os valores que constam do Regulamento são muito inferiores aos 
constavam dos projetos iniciais, o que mostra bem a falta de cora-
gem do legislador comunitário nesta matéria. Reitero, para termi-
nar, que a questão pode ser analisada de duas perspetivas diversas: 
tendo em conta os passageiros como um todo, ou atendendo aos 
direitos de cada um deles individualmente considerados. Não serão 
estes últimos os mais importantes? Será que os fins justificam os 
meios? 

 

Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Morais 

                                                 
109 MASSIMILIANO PIRAS, op. cit., pp. 178-179. 


