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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1042179-69.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
IURI FRIDMAN, é apelado/apelante DEUTSCHE LUFTHANSA AG., e Apelado 
UNITED AIR LINES INC.,.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com 
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COELHO 
MENDES (Presidente) e VICENTINI BARROSO.

São Paulo, 1 de dezembro de 2015.

Mendes Pereira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº   9111
Apelação Cível nº  1042179-69.2013.8.26.0100
Apelantes   :       Iuri Fridman, Deutsche Lufthansa AG
Apelada     :       United Airlines Inc. 
Comarca    :       São Paulo
15ª Câmara de Direito Privado

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - 
Cerceamento de defesa inocorrente - O magistrado é o 
destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a 
necessidade ou não de sua produção segundo as regras de 
livre convencimento motivado (art. 130 do CPC) - 
Passageiro religioso judeu que não recebeu a contratada 
alimentação kosher, ficando 35 horas em jejum - Situação 
que vai além do mero incômodo -  Configurado o dano 
moral, a r. sentença puniu a companhia aérea pela conduta 
lesiva, fixando adequada indenização por danos morais em 
R$10.000,00 - Pedido de crédito de milhagens que, seja 
pelo tipo de passagem, seja pelo trecho compreendido, 
significaria recebimento em dobro - Redução incabível - 
Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Juros 
incidentes a contar da citação, dado que se trata de relação 
contratual - Recursos desprovidos, com determinação. 

A r. sentença de fls. 189-194, cujo relatório é adotado, em autos de 
ação ordinária fundada em falha na prestação de contrato de transporte aéreo (falta 
de alimentação kosher) julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré 
Deutsche Lufthansa pagamento de indenização por danos morais no valor de 
R$10.000,00 para o autor,  bem como condenação por ônus sucumbenciais e 
honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. O mesmo julgado 
condenou o autor nas despesas processuais e honorários em relação à corré United 
Airlines. 

Apela o autor, a fls. 197-205, para requerer a majoração da 
indenização por danos morais, considerando que suportou 35 horas de jejum em 
vista da falha perpetrada pela companhia aérea. Não houve, ademais, 
pronunciamento sobre o crédito de milhagens adquiridas pelo passageiro, 
inexistindo, também, prova de que a United haja providenciado o crédito das 15.688 
milhas. 

Recorre a ré Deutsche Lufthansa, a fls. 209-221, alegando, 
preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que desprezado o pedido de 
produção de provas. No mérito, diz que houve caso fortuito, decorrente de greve dos 
trabalhadores no transporte aéreo. A alimentação servida dentro da aeronave era 
apenas cortesia. O voo foi cancelado, mas o passageiro foi realocado para embarque 
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em outra aeronave. Não há danos morais indenizáveis. 

As contrarrazões vieram a fls. 225-232, nas quais a recorrida United 
assinala que não há danos morais indenizáveis ou créditos a título de milhagem a 
serem concedidos. A Deutsche, a fls. 236-242, e o autor Iuri (fls. 243-254), reiteram, 
em linhas gerais, os argumentos já articulados em suas respectivas razões recursais. 

O recurso foi processado regularmente.

É o relatório.

A r. sentença não merece reforma.

O quadro fático trazido a apreciação judicial assim se apresenta: o 
autor adquiriu passagem para o trecho Xangai-Guarulhos. Em razão da greve de 
funcionários da Lutfhansa, teve que embarcar em aeronave da empresa United 
Airlines. Dado que é judeu, já adquirira o bilhete condicionado à alimentação 
kosher. Ao ingressar na aeronave, soube que tal serviço não lhe seria prestado, e, 
assim, ficou em jejum por cerca de 35 horas. Reclama, também, que não lhe foram 
creditadas as milhagens. 

Duas as questões a serem apreciadas: o crédito de milhagens e a 
indenização por danos morais.

Da preliminar de cerceamento de defesa

É cediço que cabe ao magistrado, a fim de formar o seu livre 
convencimento, determinar a produção daquelas provas que se fizerem necessárias e 
que entender pertinentes, na forma que preconiza o art. 130 do Código de Processo 
Civil.

“Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua 
admissibilidade. As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 
indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de fatos por 
meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a admissão da prova é o 
momento da avaliação preventiva da sua utilidade”1.

Na espécie, o acervo probatório foi suficiente apresentado com a 
inicial e a contestação, sendo desnecessárias outras provas, como as de natureza 
testemunhal e pericial, que, a serem produzidas, encareceriam e retardariam ainda 
mais o andamento do processo, sem ter o condão de alterar a convicção da 
autoridade judiciária, que já estava formada. 

1 SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, São Paulo, Saraiva, 
2010, v. II, fl. 318
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Do crédito das milhagens

A viagem compreendeu as cidades de Xangai-Guarulhos. O autor 
reivindica o pagamento das 15.688 milhas no trecho Riga-Frankfurt-Xangai. 
Contudo, para o trecho tarifário em questão, o que pretende o autor é receber 
milhagens em acúmulo, considerando que já as recebeu pelo trajeto todo, e, na 
classe “E” de sua passagem, tal duplicidade não é permitida.

Da indenização por danos morais

Com efeito, não é preciso haver prova de prejuízo para que exista o 
dever de indenização, podendo esta simplesmente existir em virtude da ocorrência 
de fato violador, como no caso, do direito da personalidade. O dano se assenta 
também na exposição desautorizada e no que deixou de ganhar o lesado. No caso 
dos autos, salta aos olhos o menosprezo pela situação do passageiro, desrespeitado 
em seu direito de crença, por ter ficado abandonado, faminto, sem providências de 
qualquer espécie. Houve comprovação de que a passagem lhe daria direito a 
alimentos compatíveis com a religião judaica. 

O dano dispensa prova na espécie, servindo a prova produzida apenas 
como elemento para fixação do quantum indenizatório. Na espécie, a apelada agiu 
de forma ilícita.

Trata de dano in re ipsa, que ocorre por tratarem-se os danos 
reclamados de natureza eminentemente moral.  

Assim, também a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Este 
independe de reflexos patrimoniais. Basta a ofensa à honra para gerar o direito à 
indenização. O dano moral está ínsito, presumido juris et de jure, na ofensa à  
honra...”2.

Como exposto, tais danos exsurgem pela só ofensa moral.

ANTONIO JEOVÁ SANTOS anota que: “O prejuízo moral que 
alguém diz ter sofrido, é provado in re ipsa. Ele existe porque houve ocorrência do 
ato ilícito. Quando a vítima sofre um dano que pela sua dimensão é impossível ao 
homem comum não imaginar o prejuízo aconteceu. A só consumação do ilícito que 
faz surgir fatos desta natureza, mostra o prejuízo, a prova é in re ipsa”3.

É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em 
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o 
ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o 
arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, 

2 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, p. 42.
3 Antonio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. Lejus, São Paulo, 1997, p. 234.
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ao potencial econômico das partes e às suas atividades.

Nessa linha de raciocínio, é correta a indenização no montante de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) ao apelado, vítima da conduta desidiosa da apelante. A 
cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda proporcionalidade 
com os danos experimentados. Logo, repele-se a majoração almejada. 

Esta Corte, julgando precedentes envolvendo a falta de alimentação 
apropriada a fiéis judeus, assim tem entendido:

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. 
Sentença de procedência. Responsabilidade civil decorrente de má 
prestação do serviço de companhia aérea. Aplicação das disposições 
contidas no Código de Defesa do Consumidor, e não da Convenção de 
Montreal. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. Inversão do ônus da 
prova. Cabimento. Verossimilhança das alegações do autor, 
hipossuficiente. Artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Responsabilidade objetiva 
da empresa aérea. Artigo 734 do Código Civil. Não comprovada a 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, nem as excludentes elencadas 
pelo artigo 14, § 3º, do CDC. Situação narrada nos autos que não se 
afigura como mero aborrecimento do cotidiano. Abalo moral configurado. 
Redução do quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. 
Redução do valor da Indenização para R$ 10.000,00. Caráter inibitório e 
reparatório, sem que haja enriquecimento sem causa. Valor corrigido 
desde o arbitramento. Súmula 362 do C. STJ. Juros de mora a partir da 
citação. Artigo 405 do Código Civil. Responsabilidade contratual. 
Redução da indenização que não implica sucumbência recíproca. Súmula 
326 do C. STJ. Recurso provido em parte.” (Ap. 
0181594-26.2009.8.26.0100  - São Paulo - 12ª Câmara de Direito Privado 

- Relatora Desa. LÍDIA CONCEIÇÃO - j. 5-11-2014). 

“Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente 
em relação à corré TAM e improcedente em relação à corré LAN 
AIRLINES Apelação do autor firme nas teses de que a indenização deve 
ser majorada e suportada solidariamente pelas corrés porque (1) a LAN 
também remarcou o voo LIMA/CUZCO, o que se comprovou pela 
emissão de um novo boarding-pass; (2) se elas deram causa à remarcação 
do voo, deveriam ter providenciado a alimentação kosher previamente 
contratada, o que não foi feito; (3) há entre elas um acordo comercial que 
permite a emissão de bilhetes de modo a facilitar a conexão de voos para 
determinadas localidades; (4) se a corré LAN não fosse responsável pela 
falha no serviço, ela não teria fornecido voucher para estada no hotel na 
cidade de Lima/Peru; (5) o d. magistrado a quo não se atentou à 
solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, do CDC e 942, do 
CC/02; (6) há uma decisão judicial prolatada pelo MM. Juízo da 36ª Vara 
Cível da mesma viagem narrada nestes autos na qual as corrés foram 
condenadas solidariamente; (7) o quantum fixado, se permanecer 
inalterado, servirá para desprestigiar os danos morais sofridos e irá contra 
a pacífica jurisprudência deste Eg. Tribunal; e, (8) os honorários 
sucumbenciais fixados para a LAN devem incidir sobre o valor da 
condenação, e não sobre o valor atribuído à causa Acolhimento 
Responsabilidade solidária caracterizada Inteligência dos arts. 942, do 
CC/02 e 7º, parágrafo único, do CDC Overbooking e perda de conexão 
resultantes da falha na prestação dos serviços das companhias aéreas 
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Nítida existência de acordo comercial entre elas Dano moral caracterizado 
Desnecessidade da prova do dano que se presume in re ipsa. Quantum 
indenizatório majorado para R$ 10.000,00, atendidos os princípios da 
razoabilidade, da proporcionalidade e do albergamento da extensão do 
dano Custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo das 
corrés Recurso provido.” (Ap. 0191485-37.2010.8.26.0100  - São Paulo - 
11ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. MOURA RIBEIRO - j. 

19-7-2012). 

Por seus e por estes fundamentos, prestigia-se a r. sentença, 
determinando-se, contudo, que os juros incidam a partir da citação, uma vez que a 
obrigação criada entre as partes é de natureza contratual. 

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, com determinação. 

 
MENDES PEREIRA

Relator
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