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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1014507-18.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANITA 
CHALOM STEINBRUCH, é apelado LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA 
AG.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.

São Paulo, 26 de novembro de 2015.

MARINO NETO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Anita Chalom Steinbruch

Apelada: Lufthansa  Deutsche Lufthansa Ag

Juíza: Flavia Poyares Miranda

Comarca: São Paulo  30ª Vara Cível do Foro Central

Voto 19871

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS  
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA  
SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 
“KOSHER” PARA CONSUMIR 
DURANTE VOO  REFEIÇÃO NÃO 
OFERTADA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO 
TER SIDO SOLICITADA - APELAÇÃO
- A prestação de serviços foi inadequada, 
pois foi possibilitada escolha de 
alimentação especial, mas no momento 
do voo não foi servida  Autora que 
demonstrou a realização do pedido  A ré 
não logrou exito em comprovar fatos 
impeditivos, modificativos ou extintivos do 
direito da autora  Indenização cabível em 
razão dos transtornos suportados pela 
autora  Responsabilidade objetiva da ré 
evidenciada, ante a falha na prestação 
dos serviços  Indenização por danos 
morais devida  Fixação no valor de R$ 
7.000,00  Sentença reformada. 

Recurso provido.

Trata-se de apelação de sentença 

(fls. 114/119) que julgou improcedente ação de indenização por 
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 anos morais1, ajuizada por Anita Chalom Steinbruch em face 

de Lufthansa  Deutsche Lufthansa Ag, condenando a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

ação.

A autora apela sustentando ter 

efetuado a reserva de alimentação especial. Acrescenta que a 

falta de fornecimento de alimentação gera danos morais 

indenizáveis. Afirma ser objetiva a responsabilidade da apelada 

e que o ônus probatório deve ser invertido. 

Recurso respondido.

É o relatório.

A autora ajuizou a ação alegando 

ter adquirido passagens aéreas junto à empresa ré, com saída 

de São Paulo para Roma. Afirmou que no momento da aquisição 

das passagens solicitou alimentação kosher. Contudo, quando 

foram servidas as refeições durante o voo, foi informada que não 

havia qualquer reserva.

Em contestação, a empresa ré 

afirmou que a alimentação especial não foi servida porque a 

empresa credenciada Tam Viagens não teria repassado o pedido 

da autora.

Com a inicial a autora trouxe aos 

autos cópia de e-mail enviado por funcionário da empresa Tam 

Viagens, no qual se confirma a realização do pedido de 

1 Valor da causa: R$ 23.640,00, em janeiro de 2015.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1014507-18.2015.8.26.0100 -Voto nº 19871 4

alimentação especial (fl. 19).

A empresa ré, por sua vez, juntou 

print da tela de compra de passagens, demonstrando as regras 

para oferecimento de refeições especiais. Não juntou, contudo, 

qualquer documento da compra feita pela autora.

Ora, a autora logrou êxito em 

demonstrar ao menos indício de prova de suas alegações e, 

assim, caberia à empresa ré comprovar fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos do direito da autora, nos termos do 

artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva da companhia aérea por defeito na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor é de rigor, uma vez que o contrato de 

transporte não foi cumprido do modo como celebrado, pois foi 

possibilitada à autora a escolha de refeição especial e, por erro 

interno, a alimentação não foi ofertada, fazendo com que ela 

passasse toda a viagem (que, frise-se, era do Brasil para a Itália 

e com escala na Alemanha) sem qualquer tipo de alimentação.

Os danos morais sofridos pela 

autora são evidentes e não podem ser considerados mero 

aborrecimento, como constou da r. sentença, razão pela qual 

merecem ser reparados.

Em atendimento aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com 

os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de 
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novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, a 

verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser fixada em 

sete mil reais (R$ 7.000,00).

Sobre o referido valor incidirão 

correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da 

publicação do Acórdão, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.

Posto isso, dá-se provimento ao 

recurso para condenar a ré a pagar indenização por danos 

morais à autora. 

A ré arcará com as custas e 

despesas processuais, bem como com os honorários 

advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

           MARINO NETO
                                                              Relator
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