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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1108101-23.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS 
INTERNACIONAL AIR LINES AG, é apelado EZRA MOAS.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER 
BARONE (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES DE ANDRADE 
JÚNIOR.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017

DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

VOTO Nº 6767

APELAÇÃO Nº 1108101-23.2014.8.26.0100 

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES 

AG

APELADO: EZRA MOAS 

JUÍZA PROLATORA: PAULA REGINA SCHEMPF 

CATTAN

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte 
aéreo - Incidência das disposições do Código de Defesa do 
Consumidor  Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de 
Montreal  Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que 
envolve somente os limites de indenização por danos materiais em 
decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, não 
abarcando danos morais - Passageiro judeu - Não disponibilização 
de alimentação 'Kosher' contratada - Jejum involuntário por várias 
horas - Descumprimento contratual - Cancelamento/atraso de voo 
internacional - Greve de funcionários da empresa aérea - Fato não 
comprovado - Ainda que assim não fosse, hipótese de caso 
fortuito interno - Fator não excludente de responsabilidade -  
Dever de indenizar  Ratificação da r. sentença, nos termos do 
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça- 
Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido.
DANOS MORAIS- “quantum”  Redução-  Utilização de critérios 
de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor 
indenizatório  - Quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
que se revela mais adequada ao caso concreto- Sentença 
reformada nesta parte- Recurso provido.
Recurso parcialmente provido.

 

VISTOS.

Trata-se de Recurso de Apelação 

interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou 

procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento, a título de 

indenização por danos morais, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 
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reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal 

de Justiça desde a data da sentença e acrescida de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até o devido 

pagamento. 

Condenou a ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Insurge-se a Ré, alegando que não houve 

cancelamento do voo, mas sim alteração de companhia aérea, em 

razão da empresa Deutsche Lufthansa ter transferido seus 

passageiros para a ré por ocasião da greve geral de seus 

funcionários, ou seja, por fato totalmente imprevisível e 

incontrolável (caso fortuito ou força maior). 

Alega que procurou sempre auxiliar o 

Apelado e empreendeu todos os esforços para que ele chegasse ao 

seu destino final o mais breve possível. 

Defende a inexistência de prova do dano 

pelo atraso do voo. 

Aduz que não foi informada da 

solicitação da comida especial e que o Apelado deveria ter se 

preocupado em levar algum alimento que atendesse as suas 

restrições alimentares. 

Afirma não ter se caracterizado qualquer 

dano moral, sendo que o Apelado sofreu, no máximo, um 

aborrecimento passageiro. 

Invoca a aplicação da Convenção de 
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Montreal ao caso. 

Pleiteia o provimento do recurso, para 

que seja reformada a r. sentença, suprimindo a condenação por 

danos morais, ou ao menos reduzindo-a. 

Houve as contrarrazões.

É o relatório.

A  r sentença deve ser confirmada, em 

parte, tendo em vista que se encontra suficientemente motivada, 

nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de São Paulo:

Art. 252. Nos recursos em geral, o 
relator poderá limitar-se a ratificar os 
fundamentos da decisão recorrida, quando, 
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

Na Seção de Direito Privado deste E. 

Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado 

tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis 

repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável 

duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação 

0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11ª Câmara, 

julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000, 

Relator Moura Ribeiro, 11ª Câmara, julgada em 29/03/2012; 

Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11ª 

Câmara, julgada em 29/03/2012.

Cumpre destacar, que o Superior Tribunal 

de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa 
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omissão ou ausência de fundamentação: 

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO 
PROFERIDO EM EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA 
SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO 
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É 
predominante a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça em reconhecer a 
viabilidade de o órgão julgador adotar ou 
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, 
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem 
que tal medida encerre omissão ou ausência 
de fundamentação no decisum. 3. Recurso 
Especial não provido  (STJ-2ª T., REsp 
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA).”

No caso em exame, observa-se que o 

Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos 

autos e corretamente concluiu que:

“(...) No mérito, de rigor a procedência 
do pedido. Primeiramente deve-se esclarecer a legislação aplicável 
ao caso, pois é importante ressaltar que, embora se trate de 
transporte aéreo internacional, não é aplicável à situação dos autos 
a Convenção de Varsóvia, como já decidiu o C.STJ: CIVIL. 
TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM. EXTRAVIO OU 
PERDA.DANOS. INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE 
VARSÓVIA. AFASTAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. A responsabilidade civil do 
transportador aéreo pelo extravio ou perda de bagagem regula-se 
pelo Código de Defesa do Consumidor, ficando, pois elidida a 
aplicação dos parâmetros tarifados da Convenção de Varsóvia" 
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(STJ RESP 347449 RJ4ª T Rel. Ministro Fernando Gonçalves DJU 
29.11.2004).Com efeito, os parâmetros tarifados de aplicação da 
Convenção de Varsóvia, do Protocolo de Montreal, adotados pelo 
Código Brasileiro de Aeronáutica ou, ainda, os da Portaria da 
ANAC, não prevalecem em detrimento da lei consumerista, pois 
esta é especial e posterior, além de estar amparada pela 
Constituição Federal de 1988. Assim, a relação jurídica de 
transporte aéreo travada entre as partes aqui presentes é de 
consumo, pois estamos diante das figuras do consumidor 
(destinatário final) e do fornecedor(prestador de serviços).E por se 
tratar de relação de consumo, a responsabilidade da empresa aérea 
é objetiva, nos termos do art.14, da Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), cabendo à ré demonstrar a ocorrência das 
hipóteses consignadas no §3º do referido artigo (excludentes de 
responsabilidade) para se eximir do dever de indenizar. O atraso do 
voo é incontroverso, a falha na prestação de serviço é evidente, a ré 
inclusive invoca os motivos para tal atraso, sendo ele a greve geral 
da empresa Lufthansa, porém não trouxe qualquer documento que 
comprove tal situação, não cumprindo com o ônus que lhe 
competia. Ressalte-se, por oportuno, que a atividade desenvolvida 
pela ré configura atividade de risco, ou seja, de mesma forma que 
aufere grande lucro com o desempenho neste segmento do 
mercado, deve arcar com os prejuízos que eventualmente possam 
emergir desta atividade lucrativa. Como diz o brocardo, quem 
aufere os cômodos (lucros) deve arcar com os incômodos 
(prejuízos). Assim, de se acolher a pretensão inicial, diante da 
própria natureza de contrato de transporte, cuja responsabilidade é 
objetiva e contratual e, também, porque a ré não demonstrou com 
provas suficientes a ocorrência de caso fortuito ou força maior a 
elidir sua responsabilidade objetiva. Configurado, portanto, o 
inadimplemento contratual, legítima a reparação pelos evidentes 
transtornos causados ao autor pela inexecução do contrato nas 
formas e condições ajustadas entre as partes. Outrossim, ainda que 
a ré tenha fornecido, no mesmo dia, voo para que o autor pudesse 
chegar no local de destino, o atraso, por si só, já seria capaz de 
ensejar ato ilícito ao passageiro, que, após cumprir rigorosamente a 
sua contraprestação contratual, ou seja, o pagamento, tem a 
expectativa de que a ré proceda com a mesma diligência na 
conduta, o que, no caso, não ocorreu. A ausência de alimentação 
kosher previamente pedida também restou incontroversa, já que a 
ré admite e há demonstração do pedido feito pelo réu e 
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devidamente aprovado (vide fls.13 - "special meal confirmed"). Se 
houve troca de aeronaves (da Lufthansa para a ré), caberia à ré, que 
assumiu o trajeto, atender a todas as obrigações em andamento. No 
que diz respeito à prova do dano moral, ante as circunstâncias do 
caso concreto, torna-se a mesma desnecessária. Isto porque, 
segundo o magistério de SERGIOCAVALIERI FILHO, “o dano 
moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 
em si”. O mesmo autor elucida que, “em outras palavras, o dano 
moral existe in re ipsa, deriva inexoravelmente do próprio fato 
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto, está 
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 
presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência 
comum” (in Programa de Responsabilidade Civil, Editora 
Malheiros, 2ª Edição, pág.80). O “quantum” indenizatório deve ser 
estimado prudentemente, levando-se em conta a gravidade objetiva 
dos fatos, a personalidade da vítima e do autor, o grau de culpa, 
além de ser suficiente para reprimir novas condutas atentatórias à 
dimensão espiritual das pessoas, não podendo servir de 
enriquecimento sem causa ou ser irrisório. A partir disso, cotejando-
se os elementos acima referidos, arbitro os danos morais em 
R$8.000,00, valor este que entendo adequar-se aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”.

O Apelado ingressou com a presente 

Ação de Indenização por Danos Morais, alegando que comprou 

passagens aéreas da Requerida com destino a Cologne Munich para 

data de 09 de setembro de 2014 para participar de reuniões de 

negócios. 

Contudo, afirmou que, no momento da 

compra das passagens aéreas, solicitou alimentação Kosher, por 

cumprir os preceitos judaicos, mas esta não foi servida no trajeto 

São Paulo  Munich. 

Além disso, afirmou que houve o 

cancelamento do voo Munich  Cologne/Bonn, o que lhe 

ocasionou transtornos. Daí, a presente ação. 
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É certo que o diploma jurídico aplicável 

ao caso em tela é o Código de Defesa do Consumidor, posto que a 

situação é nitidamente de relação de consumo. 

Não há que se falar na aplicação das 

Convenções de Varsóvia e de Montreal ao presente caso, pois a 

controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ envolve somente os 

limites de indenização por danos materiais em decorrência de 

extravio de bagagem em voo internacional.

Então, tem-se, na hipótese em exame, a 

responsabilidade objetiva da empresa aérea, conforme previsão 

contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

A existência de defeito na prestação do 

serviço é evidente. 

O Apelado demonstrou nos autos que 

comprou passagens aéreas da Apelante para o seguinte trajeto: na 

data de 09 de setembro de 2014, sairia de São Paulo-Guarulhos 

com destino a Munich  Franz Josef Strauss e na data de 10 de 

setembro de 2014, sairia de Munich - Franz Josef Strauss para 

Cologne  Cologne/Bonn Airport, conforme boletim de notícias - 

Informações Importantes da Viagem fornecidas pela Lufthansa 

(fl.13). 

E, ao que pode se verificar deste 

documento, o Apelado, no momento da aquisição dos bilhetes, 

solicitou alimentação especial para o trajeto São Paulo  Munich 

(“Special meal confirmed”). 

Com relação a este fato, a Apelante 

confessa que esta refeição especial não foi servida, ao afirmar que 
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não foi informada desta solicitação pela Lufthansa. 

Ora, se houve troca da aeronave da 

Lufthansa para a Apelante, caberia a esta assumir todas obrigações 

daquela, inclusive no que se refere à alimentação dos passageiros. 

A Apelante chega ao absurdo de afirmar 

que o Apelado deveria ter se preocupado em levar algum alimento 

que atendesse as suas restrições alimentares. 

Ora, o Apelado confiou no serviço que 

lhe foi colocado à disposição  escolha de alimentação especial 

(comida Kosher), o que provavelmente lhe retirou a preocupação 

de levar consigo qualquer alimento.

“Sob o aspecto jurídico, não há dúvidas 

que o não oferecimento de alimento 'Kosher' pela companhia 

aérea à pessoa da religião judaica, a despeito de previa 

solicitação, fazendo com que esta pessoa deixe de se alimentar, 

configura inegável ofensa moral” (Apelação nº 

1049692-88.2013.8.26.0100, rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara 

de Direito Privado, j. 30/11/2015). 

Nesse sentido, ainda:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - Transporte aéreo - Passageira 
religiosa judia - Não disponibilização de 
alimentação Kosher contratada - Jejum por 
um total de 63 horas - Descumprimento 
contratual - Relação de consumo - 
Aplicabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor - Abalo moral caracterizado - 
Verba indenizatória devida e fixada em 
observância aos princípios da moderação e 
proporcionalidade (R$ 10.000,00) - Majoração 
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dos honorários advocatícios, com base no art. 
85, § 11, do NCPC - Impossibilidade - Nova 
sistemática processual ainda não vigente 
quando da prolação da sentença e interposição 
do recurso - Recurso improvido (Apelação 
nº1086099-25.2015.8.26.0100, 14ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Lígia Bisogni, j. 
10.08.16)  grifo nosso; 

“RESPONSABILIDADE CIVIL - 
Negativa de fornecimento de alimentação 
especial (kosher) previamente contratada e 
extravio de bagagem por um dia - Ação 
indenizatória - Configurado o dano moral, a 
r. sentença puniu a empresa pelas duas 
condutas, fixando adequada indenização por 
danos morais em R$10.000,00, com juros 
desde a citação e correção a partir do 
arbitramento - Diminuição incabível - 
Precedentes desta Corte - Sentença mantida - 
Recurso desprovido” (Apelação nº 
1062779-43.2015.8.26.0100, 15ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 
18.08.16)  grifo nosso. 

O cancelamento/atraso do voo também 

restou incontroverso. 

O documento de fl. 12 comprova o 

cancelamento do voo (cancelado voo LH 1986 MUC-CGN  

Munich  Cologne). 

E, a própria Apelante confessa tal fato, ao 

argumento de que empresa Deutsche Lufthansa transferiu seus 

passageiros para ela por ocasião da greve geral de funcionários 

(caso fortuito/força maior).  
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Inaceitável o argumento apresentado pela 

Apelante de greve de funcionários para elidir a sua 

responsabilidade. 

Em primeiro, porque, não trouxe 

qualquer indício de prova de que efetivamente ocorreu a greve 

mencionada. 

Em segundo, porque, eventual greve seria 

fato interno da empresa. A greve, por ser um direito dos 

trabalhadores, não pode ser considerada um fato estranho à 

atividade empresarial, ou seja, as greves são inerentes ao risco da 

atividade econômica. 

Nesse sentido:

“DANO MORAL  TRANSPORTE 
AÉREO  GREVE DE PILOTOS - 
Pretensão dos autores de reformar a r. sentença 
que julgou improcedente pedido de 
indenização por dano moral em função do 
cancelamento de voos  Cabimento parcial  
Responsabilidade objetiva da empresa aérea 
(art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do 
ônus que lhe cabia de demonstrar a 
regularidade dos serviços prestados  
Existência de defeito na prestação do serviço 
que é evidente no caso em exame, uma vez 
que o contratado sequer foi prestado - Pilotos 
da ré, seus funcionários, que não podem ser 
tidos como terceiros estranhos à prestação 
do serviço, tampouco pode a greve dos 
trabalhadores ser tida como fortuito 
externo - Dano moral que fica evidente pela 
quebra da legítima expectativa dos autores em 
relação à sua viagem de férias, com a 
necessidade de aquisição de novos bilhetes, 
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sem as mesmas comodidades dos anteriores, 
com readequação parcial da programação, e 
pelo descaso com os passageiros, que tiveram 
de, por sua conta, encontrar alternativas para o 
serviço não prestado pela ré  Indenização 
fixada em R$5.000,00 para cada um dos 
autores - Precedentes do STJ  RECURSO 
PROVIDO EM PARTE” (Apelação nº 
1008221-42.2015.8.26.0482  13ª Câmara de 
Direito Privado  rel. Ana de Lourdes 
Coutinho Silva da Fonseca  DJ 05/12/2016)  
grifo nosso;

“Responsabilidade civil - Transporte 
aéreo - Indenização por danos materiais e 
morais - Procedência - Cancelamento de voo 
- Greve de pilotos - Falha na prestação de 
serviço configurada -Demandante que faz jus 
à reparação dos danos materiais e morais e 
postulada Montante dos danos morais fixado 
pelo douto Magistrado que merece ser mantido 
- Recurso da ré improvido” (Ap. 
1057469-56.2015.8.26.0100, 14ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 
j. 14.03.16)  grifo nosso;

“DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. 
Cancelamento de voo. Greve de pilotos da 
empresa de transporte aéreo. Hipótese de 
caso fortuito interno. Fator não excludente 
de responsabilidade. Responsabilidade 
objetiva da empresa aérea. Dever de 
indenizar. Descabida a redução do quantum 
indenizatório. Ressarcimento a título de danos 
materiais devidos. Sentença mantida. 
RECURSO DESPROVIDO” (Ap. 
0157820-59.2012.8.26.0100, 17ª Câmara de 
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Direito Privado, Rel. Des. Afonso Brás, j. 
31.08.15)  grifo nosso;

“Reparação de danos. Prestação de 
serviços. Transporte aéreo. Voo cancelado em 
razão de greve de pilotos. Retorno 
postergado. Transtornos suficientes à 
caracterização de dano moral. Fortuito 
interno não é excludente de 
responsabilidade da ré. Situação passível de 
indenização. Dano material configurado. 
Cláusula de no show. Não comparecimento da 
autora para o voo de ida implicou no 
cancelamento automático do voo de retorno. 
Ressarcimento pelos gastos com aquisição de 
novo bilhete. Reforma da r. sentença. Recurso 
provido” (Ap. 1100103-04.2014.8.26.0100, 
13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Cauduro Padin, j. 17.08.16)  grifo nosso. 

Evidenciado o defeito na prestação do 

serviço, consistente no atraso/cancelamento de voo e, ainda, na 

ausência de alimentação Kosher, quando devidamente contratada, 

de rigor o reconhecimento do dano moral. 

Ora, é presumido o dano moral suportado 

por quem se vê privado de realizar uma refeição completa durante 

várias horas de voo. 

Tamanho o desconforto de ver os outros 

passageiros consumindo as suas refeições normalmente e você em 

jejum involuntário. 

Ultrapassa o mero aborrecimento ficar de 

jejum por horas e posteriormente a isto, ainda ter o outro voo 
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cancelado/atrasado. 

Por se tratar de dano “in re ipsa” não é 

necessária a demonstração dos prejuízos auferidos, bastando a 

falha na prestação do serviço contratado para que esteja presente a 

lesão ao direito da personalidade.

Indenizar o dano moral é uma forma de 

compensar o sofrimento, a ofensa à honra da vítima e, ao mesmo 

tempo, inibir o causador do dano, de modo a evitar que venha ele a 

provocar novos danos.

Já quanto ao valor da indenização, a r. 

sentença comporta reparo. 

Isso porque, o valor fixado em 

R$8.000,00 se mostra excessivo,  comportando redução.

Embora a lei não estabeleça parâmetros 

para fixação dos danos morais, impõe-se ao Magistrado observar 

os  critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a 

arbitrar  os danos morais de forma moderada, que não seja irrisório 

a ponto  de não desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a 

ponto de  configurar instrumento de enriquecimento sem causa

Por certo, este montante não pode se 

tornar fonte de enriquecimento, de modo que o dano se mostre ao 

final  vantajoso.

O quantum indenizatório deve 

corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento de 

injustiça dela decorrente, e apenas isso, sob pena de se transformar 

em fonte de locupletamento ilícito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1108101-23.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 15/15

E no presente caso, entendo razoável 

fixar o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

que está de acordo com o seu caráter ressarcitório e punitivo, sem 

ofender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Correção monetária a partir deste 

arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar da 

citação.

Mantida a sucumbência (Súmula 326 do 

STJ)

Posto isto, pelo meu voto, dou 

provimento em parte ao recurso, nos termos acima.

            DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

     Relatora
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