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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1105259-70.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEUTSCHE 

LUFTHANSA AG, é apelado YOSSEF ITZCHAK KUSZER.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIMÕES DE 

VERGUEIRO (Presidente) e JOVINO DE SYLOS.

São Paulo, 2 de maio de 2017.

Coutinho de Arruda
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 30.242

Apelação nº 1105259-70.2014

Apelante: Deutsche Lufthansa AG

Apelado: Yossef Itzchak Kuszer

Ação de indenização por danos morais - transporte aéreo - 
cerceamento de defesa inocorrente - aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor - incidência da Convenção de 
Varsóvia/Montreal afastada - atraso excessivo de vôo - 
inexistência de caso fortuito - comida “kosher” requerida 
pelo passageiro e não fornecida pela empresa aérea - dano 
moral comprovado - indenização devida - “quantum” 
indenitário adequadamente fixado - ação julgada 
parcialmente procedente - sentença mantida - recurso 
improvido.

Vistos, etc..

Trata-se de ação intentada por YOSSEF ITZCHAK 
KUSZER contra DEUTSCHE LUFTHANSA AG buscando o recebimento 
de indenização por danos morais referentes à falha na prestação de serviços 
de transporte aéreo. Ao relatório de fls. 95/96, acrescenta-se que a ação foi 
julgada parcialmente procedente. Apelou o réu, alegando cerceamento de 
defesa, que deu o suporte necessário ao passageiro, que o atraso do vôo 
ocorreu em virtude de problemas técnicos, que a condenação não pode ter 
caráter punitivo, que o dano moral não restou comprovado, que é aplicável 
ao caso a Convenção de Montreal, que o valor da indenização deve ser 
limitado a 332 DES (Direito Especial de Saque). Com contrarrazões, 
subiram os autos ao Tribunal.
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É o RELATÓRIO.

Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra a 
alegada nulidade da sentença.

Com efeito, não houve cerceamento de defesa, uma 
vez que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria é 
exclusivamente de direito, ou não necessita de outras provas, não viola o 
princípio constitucional da ampla defesa, conforme preceitua o art. 330,I da 
lei de rito revogada (art. 355,I do Código de Processo Civil).

Essa é a hipótese dos autos, pois a apreciação do 
pedido inicial independe da realização de outras provas, podendo ser 
realizada à luz do direito positivo vigente, com base na prova documental 
produzida.

No mérito, saliente-se que, de acordo com 
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “o transportador 
aéreo, seja em viagem nacional ou internacional, responde (indenização 
integral) pelo extravio de bagagens e cargas, ainda que ausente acidente 
aéreo, mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde 
que o evento tenha ocorrido na sua vigência, conforme sucede na 
espécie. Fica, portanto, afastada a incidência da Convenção de Varsóvia 
e, por via de conseqüência, a indenização tarifada” (REsp nº 552553-RJ, 
Relator Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, data do julgamento: 
12/12/2005).

Anote-se que o transportador responde pelo dano 
decorrente de atraso do transporte aéreo contratado, consoante prescreve o 
art. 256,II do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se olvidando que a 
responsabilidade, na espécie, é objetiva.

“In casu”, a apelante pretendeu se eximir da 
responsabilidade alegando que a aeronave apresentou problemas técnicos, 
o que não se pode admitir, já que não logrou comprová-los, limitando-se à 
afirmação contida nos autos, sem qualquer respaldo fático, contrariando o 
disposto no art. 333,II da lei de rito anterior.

Ademais, ressalte-se que o documento de fls. 23 
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confirma a contratação do fornecimento da comida Kosher, o que foi 
desrespeitado pela ré, privando o passageiro de alimentação durante o 
longo vôo.

A esse passo, não se trata de mero desconforto a 
situação vivenciada pelo autor e relatada na peça inaugural, acarretando 
inquietação íntima, sendo manifesto o dano moral, ensejando a devida 
reparação, nada havendo a alterar na r. sentença recorrida a esse respeito.

Assim, inexistindo linhas exatas, “muito importante é 
o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização 
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).

O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas 
deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou 
seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o 
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação 
levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as 
condições do autor do fato danoso.

Desse modo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
foi bem fixado pelo MM. Juízo “a quo”, devidamente fundamentado, 
devendo ser mantido, por se mostrar suficiente para atender ao princípio da 
dupla finalidade da reparação.

Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das 
razões recursais, impondo-se a manutenção da r. sentença guerreada.

Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Coutinho de Arruda
Relator


