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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1014493-34.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelado MARCIO ALBERTO 
STEINBRUCH.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido, deram 
provimento em parte ao recurso, para reduzir o valor da condenação a três mil reais, 
vencido em maior extensão o 3º Desembargador, que reduzia para cinco mil reais e 
declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), EDSON LUIZ DE QUEIROZ, 
CARLOS ALBERTO LOPES E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.

São Paulo, 16 de agosto de 2016. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação: 1014493-34.2015.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Juízo de origem: 7ª Vara Cível  Foro Central Cível

Juiz prolator: Sang Duk Kim

Processo: 1014493-34.2015.8.26.0100

Apelante: Lufthansa  Deutsche Lufthansa Ag

Apelado: Marcio Alberto Steinbruch

TRANSPORTE AÉREO  Sentença de procedência que 
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$ 10.000.00  Falha na prestação de 
serviço  Hipótese em que comprovado o não fornecimento de 
alimentação (comida Kosher) ao autor, enquanto judeu, no 
percurso São Paulo/BRA a ROMA/ITA, com escala em 
Frankfurt/ALE, apesar de ter sido solicitada pela agente de 
viagens da TAM a refeição especial  Situação que ultrapassa o 
mero dissabor, uma vez que o apelado ficou aproximadamente 
vinte horas sem ingerir alimento sólido, ficando restrito ao 
consumo de água - Dano moral existente  Indenização devida -  
Minoração, todavia, da verba indenizatória para R$ 3.000,00 
(três mil reais), mantida, no mais, a r. sentença pelos seus 
próprios fundamentos  Recurso parcialmente provido.

VOTO Nº 14718

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 

de fls. 140/142 que nos autos de ação de indenização por danos morais, 

julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), condenando-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Inconformada, apela a ré Lufthansa alegando que a 

agente de viagens da TAM não lhe repassou o pedido de alimentação 
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(comida Kosher), de modo que não pode ser responsabilizada por falha na 

prestação de serviços de terceiros.

Alega que não praticou qualquer ato ilícito e que não 

ocorreu o dano moral, havendo apenas mero dissabor.

Requer a reforma da sentença para afastar a 

condenação à indenização por danos morais ou a minoração do valor 

indenizatório arbitrado para patamares que atendam aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 

159/168).

É o relatório.

Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença 

de fls. 140/142:

“MÁRCIO ALBERTO STEINBRUCH ajuizou a 

presente ação de indenização por danos morais 

em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG 

alegando, em síntese, que: a) adquiriu, junto a 

ré, passagens aéreas, com saída do aeroporto 

de São Paulo/BRA para ROMA/ITA, com escala 

em Frankfurt/ALE; b) solicitou, quando da 

aquisição das passagens, alimentação KOSHER; 

c) o autor, enquanto Judeu, possui regras para a 

alimentação que devem ser rigorosamente 

seguidas, destarte, a grande importância da 

alimentação KOSHER; d) em dado momento do 

primeiro trecho da viagem, São Paulo/Frankfurt, 

tomou conhecimento de que não havia sido 
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realizada nenhuma reserva acerca da refeição 

KOSHER; e) já no segundo trecho, 

Frankfurt/Roma, foi avisado novamente que as 

refeições não haviam sido embarcadas e, 

consequentemente, não poderiam ser servidas; 

f) teve de permanecer em jejum por 

aproximadamente 20 horas, ficando restrito ao 

consumo de água. 

Com base nessas alegações, requer a 

condenação do réu ao pagamento de danos 

morais, acrescido de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. 

A ré apresentou contestação as fls. 32/42 

alegando em síntese que: a) não recebeu 

nenhuma solicitação de pedido de refeição 

especial; b) a agente de viagens da TAM foi a 

responsável por não repassar o pedido de 

alimentação KOSHER a ré LUFTHANSA; c) falta 

de nexo de causalidade; d) mero aborrecimento 

passageiro. 

Por fim, requer a improcedência da ação. 

Réplica a fls. 76/84. 

Designada audiência para tentativa de 

conciliação para 27 de Julho de 2015, a qual 

restou frustrada.

Designada a audiência de Instrução e 

Julgamento para dia 21 de setembro de 2015, a 

qual foi ouvida 1 (uma) testemunha.

Encerrada instrução, vieram aos autos as 

alegações finais em que reiteraram as 
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manifestações anteriores.

É o relatório”.

Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls. 

140/142 que acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro 

mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.

Examinados os autos, observa-se que a sentença 

combatida trouxe adequada solução à questão em debate, apenas merecendo 

reforma quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida 

entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a empresa ré se 

amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3º da Lei nº 

8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços.”) enquanto que o autor se qualifica 

como consumidor, ante o conceito trazido pelo artigo 17 da mesma 

legislação protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se 

aos consumidores todas as vítimas do evento”).

O autor sujeitou-se às consequências de um serviço 

defeituoso prestado pela ré e faz jus à proteção prevista no Código de 

Defesa ao Consumidor.

Ademais, como bem assinalado pela ilustre Desª. 

Lidia Conceição, nos autos da Apelação nº 0181594-26.2009.8.26.0100, 

julgado em 05/11/2014: “ao contrário do que pretende a empresa apelante, 

consoante o entendimento majoritário do C. Superior Tribunal de Justiça 
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(AgRg no AREsp 388975 / MA, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/10/2013; 

AgRg no AREsp 141630 / RN, Rel. Min. Raúl Araújo, DJe 08/02/2013; 

AgRg no AREsp 39543 / RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 

27/11/2012; AgRg no Ag 1409204 /PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 

01/10/2012; AgRg no AgRg no REsp 689257 / PR, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, DJe 05/09/2012), a responsabilidade civil decorrente de má 

prestação do serviço de companhia aérea é regulada pelas disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, e não pela Convenção de 

Montreal (antiga Convenção de Varsóvia).

Não é outro o entendimento jurisprudencial desta C. 

Câmara Julgadora, o qual se adota: 

“*TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE 

PASSAGEIRO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo 

pelos danos sofridos pelos passageiros é regida 

Lei nº 8.078/90, se o evento se deu em sua 

vigência, prevalecendo sobre a Convenção de 

Montreal, no que forem incompatíveis.(...) 

Apelação provida em parte” (TJSP, Apelação nº 

0123633-59.2011.8.26.0100, Rel. Des. Sandra 

Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito 

Privado, j. 12.05.2014)”.

No caso vertente, é certo que a ré não logrou êxito 

em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito do autor. Não foram 

produzidas provas cabais no sentido de que não teria sido solicitada a 
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alimentação especial. 

Muito pelo contrário.

Mostrou-se incontroverso nos autos a realização do 

pedido de refeição (comida Kosher) para o percurso São Paulo/BRA a 

ROMA/ITA, com escala em Frankfurt/ALE pela agente de viagens da TAM.

Além do mais, restou comprovado o não 

fornecimento da alimentação especial ao autor, permanecendo o apelante 

sem comer por vinte horas.

Nesse contexto, possível concluir que, o autor, 

consumidor, sofreu constrangimentos, aborrecimentos que ultrapassaram o 

“mero dissabor”.

Sobre isso bem referiu a sentença:

“Não prospera a alegação da ré a respeito da 

alimentação específica requerida pelo autor e não 

disponibilizada. Pois, foi demonstrado o pedido de 

alimentação KOSHER junto à ré fls. 19/20, 

evidenciado pelo código de geração do pedido. 

Insta salientar que a ré presta serviço a 

consumidores de diversas culturas, sendo 

necessário garantir o mínimo conforto ao 

passageiro, independente de quaisquer questões 

religiosas. Ademais, o Código de Defesa do 

Consumidor ao estabelecer em seu artigo 31, 

que a oferta e a apresentação de produtos ou 

serviços deve assegurar informações corretas, 

claras e precisas, não cumprindo a ré esse 

dever. 
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Além disso, não se pode dizer que o fato 

ocorrido trata-se de mero aborrecimento, uma 

vez que o autor ficou aproximadamente 20 horas 

sem ingerir alimento sólido, ficando restrito ao 

consumo de água. 

Destarte, caracterizada a conduta ilícita da ré, 

qual seja, o não fornecimento da alimentação 

KOSHER ao autor, de responsabilização da 

requerida. Portanto, restando claro a análise dos 

prejuízos morais experimentados”. 

Neste sentido, já decidiu esta Corte:

“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” (TJSP  15ª Câmara de Direito Privado  

Apelação nº 1042179-69.2013.8.26.0100  Rel. Des. 
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Mendes Pereira  j. 01.12.2015).

Apenas o valor fixado em primeiro grau deve ser 

minorado.

A indenização decorrente de danos morais deve ser 

fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de 

cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de 

vantagem.

A indenização não pode ser irrisória, sob pena de 

não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser 

excessivamente elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser 

equilibrada, porque tem finalidade compensatória.

Com base nestes preceitos, entendo excessivo o 

valor fixado na sentença, razão pela qual o reduzo para R$ 3.000,00 (três 

mil reais).

No mais, a r. sentença apreciou a questão posta nos 

autos com inegável acerto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso 

para reduzir o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), 

mantida, no mais, a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

HELIO FARIA

Relator
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Apelação nº 1014493-34.2015.8.26.0100

Inobstante o entendimento da 

douta Maioria, de quem ouso divergir, meu 

voto é o seguinte:

Marcio Alberto Steinbruch 

ajuizou a presente demanda em face de 

Deutsche Lufthansa A.G., objetivando 

receber a correspondente indenização 

pelos danos morais sofridos.

Alega o autor que a ré deixou de 

lhe oferecer alimentação kosher durante 

viagem, no interior de sua aeronave, no 

trecho São Paulo  Roma, embora a aludida 

alimentação tivesse sido solicitada à 

empresa aérea no momento da aquisição da 

passagem.

A relação das partes, por 

evidente, é de consumo, motivo pelo qual é 

de todo aplicável o disposto no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, que 

estabelece:
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“O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”.

Referido dispositivo legal prevê 

a responsabilidade objetiva da 

fornecedora dos serviços, somente se 

eximindo de provar a culpa exclusiva do 

consumidor ou do terceiro, nos termos do 

inciso II, do parágrafo 3º, do mencionado 

artigo.

E, nos termos do inciso VIII, do 

artigo 6º da Lei nº 8.078/90:

“Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

por verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”.
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É a consagração do princípio da 

inversão do ônus da prova, o qual, quando 

admitido, tem caráter absoluto, segundo o 

professor Cândido Rangel Dinamarco.

Ao contestar a demanda, a ré 

limitou-se a afirmar que a agente de viagens 

contratada pelo autor não efetuou o 

pedido de alimentação especial, motivo 

pelo qual não pode ser responsabilizada 

pela falha na prestação dos serviços.

No entanto, tal alegação não 

restou comprovada nos autos, de modo 

que a apelante não se desincumbiu do ônus 

da prova quanto à existência do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do inciso II, do 

artigo 333 do Código de Processo Civil de 

1973, vigente à época da prolação da r. 

sentença.

Assim, patente o dever da ré de 

indenizar o passageiro pelos danos morais 
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sofridos.

Segundo a doutrina, o que 

configura o dano moral é aquela 

alteração no bem estar psicofísico do 

indivíduo. Se do ato de outra pessoa 

resultar alteração desfavorável, aquela 

dor profunda que causa modificações no 

estado anímico, aí está o inicio da busca do 

dano moral.

Em casos tais, o dano é 

considerado in re ipsa, isto é, não se faz 

necessária a prova do prejuízo, que é 

presumido e decorre do próprio fato e da 

experiência comum.

Com relação à quantificação da 

indenização por danos morais, o jurista Rui 

Stoco teceu as seguintes considerações:

“A indenização da dor moral, sem 

descurar desses critérios e circunstâncias que o caso 

concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo 

objetivo: caráter compensatório e função punitiva da 

sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o 
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agente causador do dano ao pagamento de certa 

importância em dinheiro, de modo a puni-lo e 

desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; 

b) compensar a vítima com uma importância mais ou 

menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, 

pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e 

humilhação impostas. Evidentemente, não haverá de ser 

tão alta e despropositada que atue como fonte de 

enriquecimento injustificado da vítima ou causa de 

ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto 

de não atingir o objeto colimado”.1 (grifamos)

A quantia arbitrada pelo 

Magistrado, no importe de R$10.000,00 

(dez mil reais), respeitado o seu 

entendimento, mostra-se exagerada, eis que 

não foram observados os limites da 

razoabilidade e da ponderação, motivo 

pelo qual fica reduzida para R$5.000,00 

(cinco mil reais).

Nesse sentido, é o 

posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça:

“Constatado evidente exagero ou 
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência, 7ª ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.
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manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias 

ordinárias, do montante indenizatório do dano moral, 

em flagrante violação aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, é possível a revisão, nesta 

Corte, da aludida quantificação. Precedentes: REsps. 

nºs: 437.041/TO; 403.703/SP; 479.623/SC”.2

PELO EXPOSTO, o voto dá 

parcial provimento ao recurso, para os 

fins de reduzir o quantum indenizatório 

para R$5.000,00 (cinco mil reais).

2 STJ. REsp. nº 702872/MS. 4ª Turma. Min. Rel. Jorge Scartezzini. J. 17.05.2005.
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes 
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1 8 Acórdãos 
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CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES 46496F0

Para conferir o original acesse o site: 
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