
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000477898

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0013672-37.2011.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado 
ANTONIO FABIO PRADO DE ABREU, é apelado/apelante DEUTSCHE 
LUFTHANSA A.G..

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não se conhece do recurso do autor, uma vez que 
deserto e nega-se provimento ao recurso da requerida. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ERSON DE 
OLIVEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E SALLES 
VIEIRA.

São Paulo, 7 de agosto de 2014.

Erson de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 12679
APEL.Nº: 0013672-37.2011.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APTES. : ANTONIO FABIO PRADO DE ABREU E DEUTSCHE LUFTHANSA 

A.G.
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ   : MARISTÉLA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS

*Apelação. Transporte aéreo. Indenização por danos materiais 
e morais. Embarque impedido pela companhia requerida, por 
não comprovado pelo autor a aquisição do bilhete de volta. 
Sentença de parcial procedência. Dano moral e material 
reconhecido. Verbas indenizatórias fixadas em R$10.000,00 e 
R$3.000,00, respectivamente. Pleito de reforma, do autor. 
Interposição de recurso completamente desprovido do 
recolhimento das custas. Recolhimento efetuado meses depois. 
Requisito essencial previsto no artigo 511 do Código de 
Processo Civil que exige a simultaneidade dos atos. Ausência 
de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Deserção. 
Recurso não conhecido.

Recurso da Requerida. Excludente por culpa exclusiva da 
vítima. De domínio público a exigência de comprovação de 
passagem de retorno, para ingresso em países da Europa. 
Ausência de comprovação de prejuízo, apto a justificar a 
indenização por danos morais. Suscita a aplicação da 
Convenção de Montreal, para afastar a condenação aplicada. 
Descabimento. Dano material já desembolsado, incompatível o 
com o desejo de recorrer. Dano moral mantido. Aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Pacto de 
Montreal (que substituiu o Pacto de Varsóvia) 
Responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na 
prestação do serviço. Não comprovada a culpa da vítima na 
ocorrência dos fatos. Sentença mantida.

Trata-se de recursos de apelação interpostos 
em face da r. sentença que julgou procedente ação de 
reparação de danos materiais e morais, originária de 
contrato de transporte aéreo internacional. Fundamentou que 
não restou comprovado, pela companhia aérea requerida, a 
alegada exigência de que para embarque, o autor seria 
obrigado a exibir o bilhete de volta. Consignou que o 
autor, por sua vez, não obteve êxito em demonstrar os 
alegados prejuízos suportados; porém, reconheceu que o 
impedimento de embarcar, por si só, já comprova o 
constrangimento, apto ao pleito indenizatório. Fixou os 
danos materiais em R$3.000,00, corrigidos a partir da data 
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prevista para a viagem, incidindo sobre estes, juros desde 
a citação. Ainda, pelos danos morais, arbitrou a condenação 
da requerida, em R$10.000,00, que serão atualizados e 
acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da r. sentença.

Por fim, determinou que, ainda que o autor 
tenha sucumbido em parte de seu pedido, a requerida deveria 
suportar, de forma exclusiva, com as despesas de processo, 
bem como, honorários advocatícios, estes fixados em 10% 
sobre o valor da condenação.  

Fixou a verba indenizatória pelo total de 
R$12.216,60, abarcando os prejuízos de ordem material e 
moral, sob o qual deverá incidir juros de mora a partir da 
citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação. 
Condenou a requerida a arcar com as custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% 
sobre o valor da condenação.  

 
Inconformado, o autor recorreu, na busca 

pela reforma parcial da r. sentença, reiterando os 
argumentos contidos na exordial, pleiteia a majoração da 
verba indenizatória, com emissão de diversos bilhetes de 
viagens.  

A requerida, por meio de petição 
protocolizada às fls. 126/129, depositou o valor referente 
à condenação pelos danos materiais suportados pelo autor. 

Posteriormente, interpôs recurso de apelação 
(Fls. 132/145), com o propósito de reforma do decisum, 
fundando sua irresignação na excludente culpa exclusiva da 
vítima, na medida em que o autor tinha, ou deveria ter 
pleno conhecimento de que para ingresso em países da Europa 
é necessária a comprovação de aquisição do bilhete de 
volta. Aduz que, devem ser aplicada à demanda, os estritos 
ditames da Convenção de Montreal, na qual se estipula os 
parâmetros para indenizações como a almejada pelo autor, em 
que nada se comprovou quanto à prejuízos. 

Sustenta que, como a passagem foi adquirida 
por meio de utilização de programas de milhagem, 
administrado pela companhia aérea TAM, esta é quem deveria 
ser responsabilizada. Defende que o impedimento de embarque 
do autor foi justamente para evitar possíveis prejuízos de 
todas as ordens, pelos quais, certamente, passaria ao 
desembarcar na Alemanha, por não possuir a passagem de 
volta. Por fim, requer que com o afastamento do decisum, as 
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condenações sejam suprimidas.

Os recursos foram regularmente recebidos, 
com o recolhimento dos preparos.

Somente a requerida apresentou contrarrazões 
recorrido ofereceu resposta (fls. 162/170), para, em 
apertada síntese, pugnar pela manutenção da r. sentença. 

É o relatório.

Por proêmio, é incontroverso nos autos que o 
autor foi impedido de embarcar no vôo contratado (fls.9), 
cuja origem tinha o aeroporto de Guarulhos/SP, com o 
destino à cidade de Munich na Alemanha, sob o pretexto de 
não apresentado à requerida o bilhete de volta (fls. 14), o 
que motivou a propositura da presente demanda, com vista ao 
ressarcimento do valor despendido pelo autor, quanto ao 
cruzeiro adquirido e perdido (fls. 11/13), em razão do 
obstáculo criado pela requerida, bem como, indenização por 
danos morais. 

A requerida, em sua peça contestatória (fls. 
49/59) assim como em seu apelo (fls. 132/146) refuta o 
pleito indenizatório do autor, sem acostar qualquer 
documento, sob a alegação de que cumpriu a legislação do 
país de destino, o qual exige a comprovação de aquisição de 
bilhete de volta. Ainda, que sua intenção foi a de impedir 
problemas ao autor que, com certeza, ele enfrentaria ao 
chegar na Alemanha.

No mais suscita a aplicação da Convenção de 
Montreal que define regras específicas quanto à 
responsabilidade por indenização, exigindo comprovação dos 
prejuízos, os quais o autor não obteve êxito em demonstrar, 
razão pela qual requer o afastamento das condenações 
arbitradas pelo magistrado.

A r. sentença de fls. 111/115 andou bem ao 
julgar parcialmente procedente a ação e, reconhecer o 
direito de indenização almejado pelo autor, como se verá.

A princípio, no que se refere ao recurso 
interposto pelo autor, cujo pedido se assemelha à uma 
majoração da indenização por danos morais, razão não lhe 
assiste.

Observe-se que não merece nem mesmo ser 
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conhecido, pois no momento de interposição (21.01.2013), o 
recorrente não providenciou o recolhimento custas relativas 
ao porte de remessa e retorno, tampouco as do preparo, sob 
a estranha alegação de que efetuaria o recolhimento quando 
da apresentação das contrarrazões ao recurso da requerida.

 Na oportunidade, o magistrado autorizou o 
recolhimento posterior (fls. 154) que, aliás, foi recolhido 
a menor, necessitando de complementação (fls. 157/158), 
tudo isso após a apresentação de recurso de apelo por parte 
da recorrida (21.06.2013).

Ocorre que a redação do artigo 511, §2º do 
CPC é clara no sentido de que o comprovante do preparo 
deverá ser trazido aos autos simultaneamente com a petição 
de interposição do recurso, sob pena de caracterizar 
irregularidade que resultará no não conhecimento do 
recurso.

É essa, aliás, a lição de Nelson Nery Júnior 
e Rosa Maria de Andrade Nery: “Os atos de recorrer e de 
preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser 
praticados simultaneamente, na mesma oportunidade 
processual, como manda a norma sob comentário. Caso se 
interponha o recurso e só depois se junte a guia do 
preparo, terá ocorrido preclusão consumativa, ensejando o 
não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade 
no preparo” (Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação Extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 
Andrade Nery, Ed. Revista dos Tribunais, 11ª edição, pág. 
882).

Veja-se que o apelante não goza do benefício 
da gratuidade de justiça, verificando-se, no caso, a 
ausência de um dos requisitos de admissibilidade do 
recurso, impondo-se a deserção.

Quanto ao recurso da requerida, razão também 
não lhe assiste, uma vez que é pacífico o entendimento de 
que os serviços de transporte aéreo, seja nacional ou 
internacional, se submetem às normas dispostas no Código de 
Defesa do Consumidor, as quais devem prevalecer sob as 
constantes da Convenção de Montreal (que substituiu a 
Convenção de Varsóvia) e do Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Nesse sentido:

“CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO 
INTERNACIONAL. DANO MORAL. CONVENÇÃO DE 
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VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
APLICABILIDADE. PRECEDENTE DA TURMA. 
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da orientação firmada em 
precedente da Turma, o "dano moral 
decorrente de atraso em viagem 
internacional tem sua indenização 
calculada de acordo com o CDC"(REsp n. 
235.678-SP, DJ 14.2.2000).
II - Segundo decidiu o Supremo Tribunal 
Federal, a propósito de extravio de mala, 
a indenização por danos morais, no 
transporte aéreo, merece reparação sem 
qualquer limitação(RE 172.720-RJ, DJ 
12.11.99).” (STJ, AgRg no Ag 209763 / MG, 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
T4 - QUARTA
TURMA, DJ 05/06/2000).

0014804-66.2011.8.26.0008 Apelação 
Relator(a): Thiago de Siqueira Comarca: 
São Paulo Órgão julgador: 14ª Câmara de 
Direito Privado Data do julgamento: 
28/08/2013 Data de registro: 09/09/2013 
Outros números: 148046620118260008 
Ementa: Responsabilidade civil Transporte 
aéreo Dano/Extravio de bagagem 
Indenização Danos materiais e morais 
Procedência parcial Aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor Admissibilidade, 
também, da reparação por dano moral 
Ocorrência deste configurada no caso 
vertente Indenização cabível nos termos 
do art. 6º, inc. VI, de referido Código e 
do art. 5º, incs. V e X, da C.F. Fixação 
do quantum arbitrado que merece, porém, 
ser reduzido Recurso da corré provido em 
parte para tanto, ficando mantida, no 
mais, a r. sentença, nos termos do artigo 
252 do Regimento Interno desta Egrégia 
Corte de Justiça.

Neste contexto, a presente controvérsia 
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deve ser dirimida a luz do artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, segundo a qual a responsabilidade pela falha na 
prestação do serviço é objetiva, podendo ser elidida apenas 
nas hipóteses dos parágrafos do referido dispositivo. 

Ressalte-se que mesmo a Convenção de 
Montreal adota, em seu artigo 17, a responsabilidade 
objetiva do transportador com base na teoria do risco da 
atividade, o que não deixa dúvidas quanto à sua natureza. 

No caso concreto, o impedimento de embarque 
do consumidor restou incontroverso e a tese apresentada 
pela ré de que tal fato teria se dado por culpa exclusiva 
do autor não se sustenta, uma vez que tal evento 
representou fortuito interno relacionado à atividade 
exercida pela apelante, risco que deve suportar, associada 
à ausência juntada de qualquer documentação apta a retirar-
lhe a responsabilidade.

Com efeito, é verdade que, como regra, os 
países europeus não permitem ingresso de estrangeiros sem a 
exibição da passagem de volta. Existem, no entanto, 
exceções, pelo que se recomenda consulta ao consulado.  No 
entanto, à ré caberia somente orientá-lo, mas não impedir o 
seu embarque. 

Ressalte-se que, no tocante ao dano 
material, o fato de a requerida já ter efetuado o depósito, 
afasta a intenção de recorrer, ao menos nesse aspecto, o 
que desmotiva sua análise e, tornando irretocável a r. 
sentença. 

Portanto, de todo ângulo que se analise, 
houve prestação deficiente de serviço por parte da 
recorrente, sendo causa mais do que suficiente a ensejar a 
indenização, sendo desnecessária a comprovação do dano 
moral sofrido pela requerente, nos termos do artigo 6º, 
inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. 

Quanto ao montante arbitrado pelo 
magistrado, ainda que a redução não tenha sido claramente 
abordada pela requerida em seu apelo, o decisum fixou valor 
que não se mostrou nem ínfimo e tampouco exacerbado, razão 
pela qual deve ser mantido no montante arbitrado, já que em 
perfeita consonância com os valores que vem sendo aplicado 
por esta E. Corte, em casos assemelhados. 

Ante o exposto, não se conhece do recurso do 
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autor, uma vez que deserto e nega-se provimento ao recurso 
da requerida, mantendo-se o decisum da forma como 
prolatado. 

ERSON  DE  OLIVEIRA
                                                                Relator


