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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1044052-57.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GOL 
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado MARCOS LIMA MEM DE SÁ.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 
942 do CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencidos o relator e o 5º, que 
davam parcial provimento ao recurso. Declara o relator. Acórdão como 2º 
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON 
MATEO JÚNIOR, vencedor, HELIO FARIA, vencido, ROQUE ANTONIO 
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES E 
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.

São Paulo, 20 de março de 2018

*

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1044052-57.2016.8.26.0114
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A 
APELADO: MARCOS LIMA MEM DE SÁ
COMARCA: CAMPINAS
VOTO Nº 16010

Apelação – Ação Indenizatória - Danos morais e Materiais – Atraso 
de Voo superior a 4h00. Sentença de procedência. Apelo da ré. 
Tentativa em eximir-se de sua responsabilidade sob a alegação de 
mau tempo - A irritação, fadiga e frustração do passageiro e a 
ausência de assistência da apelante, caracteriza-se como ofensa à 
personalidade, impondo o dever de indenizar – Dano Moral 
arbitrado em R$ 10.000,00, que deve ser mantido – Apelo 
Desprovido.

Marcos Lima Mem de Sá ajuizou ação indenizatória contra  

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, qualificadas nos autos, alegando 

que: a) Em 06/02/2016 o autor possuía reserva confirmada para o voo 

nº 1122 da empresa GOL, ora requerida, para Maringá, com conexão 

em Curitiba; b)  voo para Curitiba, ocorreu normalmente, porém 

quando o Requerente chegou no aeroporto de Curitiba ele ficou 

aguardando a conexão e o voo para Maringá, por cerca de duas horas 

de atraso, quando para a surpresa do Autor, a companhia aérea avisou 

todos os passageiros que o voo estava cancelada, por justificativa de 

más condições climáticas; c) O que causa muito estranheza, é que todos 

os outros voos do aeroporto estavam funcionando normalmente, só o 

voo da Requerida Gol estava com problemas em razão de condições 

climáticas; d) solicitado a alteração do vôo, para embarcar em outra 

companhia aérea, a AZUL, vôo 5042, às 13:30 do mesmo dia, obteve 

informação da requerida no sentido de que tal alteração não seria 

possível, sem justificativa alguma; e) solicitou para a Requerida um 

Hotel para que pudesse descansar até o próximo voo da Gol, pois já 

tinha passado mais de 4 horas do cancelamento do voo, e o Requerente 
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estava no aeroporto e até aquele momento sem nenhuma solução, o que 

foi negado pela cia aérea; f) A Requerida só lhe deu um voucher de 

alimentação no valor de R$18,00 (dezoito reais) , que não dava para 

comprar quase nada no aeroporto; g) Pelo descaso da requerida, o 

requerente desprendeu valores para arcar com hotel, além de despesas 

com refeições e táxis, devido à permanência por mais de 8 horas, na 

cidade de Curitiba, sendo que seu destino final era Maringá. 

A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de 

fls. 173/177, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a 

título de danos morais e R$ 209,10 à título de danos materiais.

Apela a ré (fls. 180/220). Pede, de plano, para serem 

aplicadas normas e tratados internacionais, notadamente o Pacto de 

Varsóvia e de Montreal, que tem prevalência em relação ao CDC., nos 

termos do RE n. 636331. Quanto ao mérito, aduz que os transtornos 

ocorreram em razão do mau tempo (fls. 196/197), excluindo a 

responsabilidade da Apelante e a caracterização do nexo causal. Logo, 

não há que se falar em dever de indenizar, notadamente pela 

inexistência de dano moral indenizável. Por amor ao debate, caso se 

decida pelo dano moral indenizável, pede a redução do montante.

O apelo foi contrariado (fls. 255/271), rebatendo o apelado 

articuladamente às razões do inconformismo.

É o relatório.

Voto.

Pretende a autora condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais pelo atraso no voo.

Irrecusável a responsabilidade da ré-apelante pelos fatos 

narrados nos autos.
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Pelo teor da decisão vinculante do STF (RE 636331  

Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 7666198), “nos termos do art. 

178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras 

aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e 

Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor”.

A tese firmada foi para reduzir o valor da condenação por 

danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da 

Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos 

internacionais posteriores.

Não se trata de questão envolvendo extravio de bagagem, 

e  o dano material é de pequena monta. Logo, o conflito deve ser 

resolvido pelas regras estabelecidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, notadamente porque é relação típica de consumo, 

assegurado ao consumidor à facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 2º e 3º 

do CDC).

Quanto ao atraso do voo, alega a recorrente, a seu favor, 

causa excludente de sua responsabilidade, tendo em vista problemas 

climáticos. Não obstante os problemas climáticos alegados é dever da 

companhia aérea de prestar toda assistência e informação aos 

passageiros nos casos de atrasos de mais de 04 (quatro) horas, conforme 

prevê o parágrafo único do art. 231 do Código Brasileiro de Aviação:

Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 
aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 
que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 
passagem ou pela imediata devolução do preço (g.n). 

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 
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ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 
alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.

Ademais, dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: 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.

Restou provado nos autos um atraso de voo superior a 

4h00 na cidade de escala e, consequentemente, a ocorrência de dano 

moral indenizável, notadamente pela irritação, fadiga e frustração 

causada ao autor, em razão do atraso além do normal, o que caracteriza 

ofensa à personalidade, impondo o dever de indenizar.

De se notar, que ainda que a apelante tenha concedido 

um voucher alimentação de R$ 18,00 (dezoito reais) ao apelado, tal 

conduta não minimizou em nada os transtornos, uma vez que o apelado 

teve que providenciar transporte e hospedagem por contra própria, 

fazendo gastos moderados, sem o menor indício de abuso. Assim, 

patente o dever de indenizar os danos materiais. No tocante aos danos 

morais, melhor sorte não resta a apelante.

A jurisprudência do C. STJ, já decidiu que o dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se "in re ipsa", ou seja, a mera 

ocorrência do fato já configura o dano. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 
TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 
PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO.

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 
falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 
assistência material e informacional ao consumidor lesado, 
independentemente da causa originária do atraso (g.n).
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2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova 
e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, 
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que 
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a 
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

No concernente ao valor da indenização, o arbitramento 

deve ser feito com moderação, em observância aos princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade, levando-se em conta a condição social 

e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, para que não haja 

enriquecimento sem causa deste último.

Além disso, a reparação por danos morais tem finalidade 

educativa, para incentivar o respeito ao consumidor, evitando-se que o 

ofensor reincida no mesmo erro. No caso, bem arbitrado pelo Juízo de 

primeiro grau o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O termo inicial dos juros de mora foi estabelecido 

adequadamente, ou seja, a partir da citação. Ressalte-se que a súmula 

362/STJ diz respeito ao termo inicial da correção monetária.

Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do NCPC, para 

majorar a verba honorária para 20% do valor total da condenação. 

Em remate, considera-se prequestionada toda matéria 

constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o 

eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e 

especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se 

desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que 

a questão posta tenha sido decidida.

Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, 
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que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais 

e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa 

prevista pelo artigo 1026, §2º do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo. 

RAMON MATEO JUNIOR
Relator Designado
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Apelação: 1044052-57.2016.8.26.0114

Comarca: Campinas

Juízo de origem: 10ª Vara Cível

Juiz prolator: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva

Processo: 1044052-57.2016.8.26.0114

Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Apelado: Marcos Lima Mem de Sá

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

VOTO Nº 17832

Respeitosamente cumpre apresentar voto divergente 

em julgamento de que restei vencido e o faço para destacar que aqui trata-

se de apelação interposta pela ré contra a sentença de fls. 173/177, que 

julgou procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais, por 

atraso em voo.

A ré foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a 

título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o 

arbitramento, e R$ 209,10 por danos materiais, corrigidos desde a data da 

despesa, ambas as verbas com juros de mora desde a citação. A ré foi 

condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 

15% sobre o valor da condenação.

Aduz a apelante ser inaplicável ao caso o Código de 

Defesa do Consumidor, senão a legislação específica que rege os contratos 

de transporte aéreo, tratando-se de serviço público concedido.
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Alega que o cancelamento e remarcação do voo 

ocorreu em razão das condições meteorológicas adversas, que 

impossibilitaram a decolagem, caracterizando fortuito de natureza externa 

ao transporte aéreo. Diz ter prestado toda a assistência necessária ao autor, 

para que aguardasse a remarcação do voo, com fornecimento de bilhete de 

alimentação.

Aduz inexistir comprovação de dano material 

sofrido pelo autor decorrente de irregularidade na conduta da ré. Afirma 

inexistir descaso ou outra conduta irregular de sua parte capaz de ensejar 

reparação a título de danos morais. Argumenta que o inadimplemento 

contratual por motivo externo à sua atuação comercial não provocou 

ofensa à dignidade do autor, senão mero dissabor.

Subsidiariamente, requereu a redução do valor 

arbitrado pelo juízo de origem, desproporcional aos elementos do caso 

concreto, gerando enriquecimento sem causa da parte autora. Pediu a 

fixação dos juros de mora sobre essa verba a partir da data da prolação da 

sentença.

Tempestivo e com o devido recolhimento do 

preparo, o recurso foi respondido.

Cuida-se portanto de ação indenizatória movida por 

Marcos Lima Mem de Sá contra a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes 

S/A, em decorrência de danos materiais e morais sofridos por atraso em 

voo doméstico.

Narra o autor ter adquirido bilhete de transporte 

aéreo de São Paulo a Maringá, com escala em Curitiba. O primeiro voo 
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partiu do aeroporto de Guarulhos às 05:50, chegando em Curitiba às 06:57, 

previsto o embarque seguinte às 07:38, com chegada em Maringá às 08:35 

(fls. 36 e 43).

No entanto, após sucessivos atrasos no segundo 

trecho da viagem, o autor foi remanejado para o vôo que partiu de Curitiba 

às 16:00, com chegada prevista em Maringá às 16:58, caracterizando atraso 

de aproximadas 8 horas e 20 minutos (fl. 37).

O autor recebeu assistência material da ré, 

consistente em bilhete de alimentação no valor de R$ 18,00 (fl. 38). Diz ter 

solicitado a remarcação do voo nº 5042, operado pela empresa Azul, com 

partida agendada para as 13:31 horas, o que teria sido negado pela empresa 

ré (fls. 35, 42 e 44).

Alega ter buscado assistência de hospedagem, em 

razão do tempo de espera estimado, por viajar o primeiro trecho em horário 

muito cedo, o que lhe teria sido negado. O autor hospedou-se em hotel nas 

redondezas por conta própria (fls. 31/33).

Aduz que apenas os voos da empresa ré sofreram 

atraso, sem condições meteorológicas desfavoráveis, caracterizando falha 

na prestação do serviço. Requer indenização pelos danos materiais 

consistentes na alimentação suplementar, hospedagem e transporte, assim 

como por danos morais decorrentes do atraso injustificável, no valor de R$ 

10.000,00.

Citada, a ré ofereceu contestação, na qual 

argumentou de maneira semelhante às razões do recurso acima relatadas 

(fls. 63/85). Aduziu, em suma, sua falta de responsabilidade pelo atraso, 
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decorrente de condições meteorológicas desfavoráveis, bem como ter 

prestado toda a assistência material devida ao autor, a afastar a ocorrência 

de danos.

Após réplica (fls. 150/165), sobreveio a sentença de 

procedência da ação, contra a qual se insurge a ré apelante. Com a devida 

vênia ao juízo de origem, a sentença comporta parcial reparo, apenas para 

se reduzir o montante fixado a termo de indenização por danos morais.

Em primeiro, aponta-se que a relação negocial 

havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo o réu o fornecedor dos serviços de transporte aéreo, segundo a 

definição do caput do art. 3º da Lei 8.078/1990: 

Art. 3º 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.

As convenções internacionais indicadas pela 

apelante normatizam a prestação do serviço de transporte aéreo 

internacional. No caso dos autos, discute-se falha em prestação de serviço 

em voos domésticos, relação que se rege pelo CDC, integrado pela 

legislação específica, com ênfase para a Resolução nº 141 da ANAC, 

vigente no tempo dos fatos.

Analisando o mérito da demanda, verifica-se a 

ocorrência de falha na prestação de serviço, com a parcial procedência dos 
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pedidos indenizatórios, tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de 

sua pretensão, não afastados pela ré.

Houve atraso superior a oito horas entre o horário 

original e aquele remarcado, no segundo trecho do voo. O autor, em cidade 

intermediária de sua origem e seu destino, viu-se obrigado a esperar pelo 

período correspondente, sem que a ré proporcionasse remarcação para voo 

anterior operado por empresa diversa, tendo apenas fornecido um bilhete 

de alimentação, incapaz de cobrir todos os gastos a esse título.

Ciente da remarcação do segundo voo com mais de 

seis horas de espera, o autor buscou hospedagem para descanso, o que não 

lhe foi custeado pela ré. A ausência de pernoite não afasta o direito do 

autor, em decorrência do horário adiantado do primeiro voo, cuja conexão 

era prevista em seguida.

A responsabilidade do fornecedor de produtos ou 

serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art. 

14 da mesma lei. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou 

serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades 

empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento 

subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

A alegação de fortuito da natureza a justificar o 

atraso do voo não merece guarida. O autor demonstrou a existência de 

outros voos operando no referido aeroporto, sem atraso estimado, fato não 

afastado pela ré.

Ainda que assim não fosse, a ré responde pela falha 

na prestação do serviço, com a insuficiente assistência material, e seus 
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reflexos extrapatrimoniais.

Deve o transportador responder pelos danos 

requeridos e comprovados no caso sob análise. O autor comprovou o 

atraso excessivo, por mais de 8 horas, e a necessidade de buscar 

hospedagem e alimentação suplementar por conta própria, o que supera 

suficientemente o mero dissabor cotidiano.

A indenização por danos materiais foi bem fixada 

pelo juízo de origem, correspondente aos gastos com alimentação, 

transporte e hospedagem comprovados (fls. 30/33).

O cancelamento e o atraso injustificado de voo 

geram danos morais “in re ipsa”, conforme consolidado pela jurisprudência 

deste Tribunal:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

- Julgada improcedente em primeira instância - Atraso de 

voo internacional - Restou incontroverso o atraso de mais 

de 6 horas do voo - Aplicam-se ao caso as regras do 

Código de Defesa de Consumidor, bem como o artigo 734 

do Código Civil - Não há que se falar em força maior, uma 

vez que o atraso do voo é de responsabilidade da 

apelante, sendo que a alegação de que o voo precisou ser 

reprogramado devido a medidas de reengenharia de 

tráfego aéreo não restou provada nos autos - A autora 

chegou a Amsterdã no período noturno, razão pela qual se 

hospedou no hotel do próprio aeroporto, ao invés do hotel 

previamente reservado - Danos materiais configurados - 

Quanto aos danos morais, sua fixação deve ser ponderada, 

visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem 

importar enriquecimento sem causa do lesado - 

Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tem-

se que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 - RECURSO 
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PROVIDO.

(Apelação n° 0177669-17.2012.8.26.0100, 11ª Câmara 

de Direito Privado, Relator Renato Rangel Desinano, 

julgado em: 28/05/2014).

RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral  Transporte 

aéreo  Atraso de mais de uma hora de voo que acarretou 

a perda de conexão de voo internacional, tendo a 

requerente que aguardar por 24 horas para embarcar para 

o seu destino final - Transtornos advindos da falha na 

prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores 

ou aborrecimentos - Dano moral "in re ipsa" - Fixação do 

"quantum" indenizatório em R$ 1.500,00 - Quantia que 

não está em consonância com a jurisprudência e não é 

suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato  

Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o 

caso concreto  Verba honorária fixada em 20% sobre o 

valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC)  Apelação 

provida.

(Apelação n° 1009893-77.2014.8.26.0011, 18ª Câmara 

de Direito Privado, Relator Roque Antônio Mesquita de 

Oliveira, julgado em: 22/07/2015). Grifo nosso.

Esse também é o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO 

INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por 
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danos morais proposta por consumidor desamparado pela 

companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda 

sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual 

ficou sem assistência ou informação quanto às razões do 

atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte 

consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da 

viagem superior a quatro horas constitui falha no 

serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional 

ao consumidor lesado, independentemente da causa 

originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de 

atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa 

em virtude do desconforto, da aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em 

virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se 

razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso 

especial provido. (REsp 1280372/SP, Relator Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador T3 - 

TERCEIRA TURMA STJ, julgado em 07/10/2014). Grifo 

nosso.

Nesse sentido, bem declarada a responsabilidade da 

suplicante pelos danos morais causados ao autor.

Sobre o arbitramento do valor a ser indenizado a 

título de danos morais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que:

A indenização por dano moral deve atender a uma relação 

de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a 

ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem 
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ser excessiva a ponto de desbordar da razão 

compensatória para a qual foi predisposta.

(STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).

Neste ponto, a sentença mereceria parcial reforma. 

Aponta-se que o autor não sofreu grande ofensa à sua dignidade pessoal 

com a falha na prestação do serviço, tendo buscado hospedagem e 

alimentação por conta própria, cuja reparação material já se garantiu.

Dessa forma, entendi por mais adequado aos 

elementos do caso concreto o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização 

por danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, 

segundo a Tabela Prática deste Tribunal, nos termos da Súmula nº 362 do 

C. STJ, e acrescido dos juros de mora legais desde a data da citação, 

segundo o artigo 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade 

contratual.

Adota-se, por analogia, o entendimento exarado 

pelo STJ em julgamento acerca do termo inicial dos juros moratórios por 

dano moral, de origem extracontratual. A mora pelo dano moral não se 

caracteriza com a fixação de seu valor em decisão judicial, mas sim quando 

de sua constituição, seja pelo evento danoso extracontratual, seja pela 

citação do devedor, tratando-se de obrigação ilíquida.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS 

MORATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. 

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL 

DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ.

1.- É assente neste Tribunal o entendimento de que os 

juros moratórios incidem desde a data do evento danoso 
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em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese 

observada no caso em tela, nos termos da Súmula 54/STJ: 

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em 

caso de responsabilidade extracontratual". Na 

responsabilidade extracontratual, abrangente do dano 

moral puro, a mora se dá no momento da prática do ato 

ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde 

então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos 

juros moratórios previstos na Lei.

2.- O fato de, no caso de dano moral puro, a quantificação 

do valor da indenização, objeto da condenação judicial, só 

se dar após o pronunciamento judicial, em nada altera a 

existência da mora do devedor, configurada desde o 

evento danoso. A adoção de orientação diversa, ademais, 

ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se 

iniciasse a partir do trânsito em julgado, incentivaria o 

recorrismo por parte do devedor e tornaria o lesado, cujo 

dano sofrido já tinha o devedor obrigação de reparar 

desde a data do ato ilícito, obrigado a suportar delongas 

decorrentes do andamento do processo e, mesmo de 

eventuais manobras processuais protelatórias, no sentido 

de adiar a incidência de juros moratórios.

3.- Recurso Especial improvido.

(REsp 1132866/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ 

Acórdão Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 

23/11/2011, DJe 03/09/2012).

Com isto, vencida no mérito da demanda, a ré 

deveria arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixava em 16% sobre o valor da 

condenação, observado o art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, pelo meu voto dava-se parcial 

provimento ao recurso, apenas para se reduzir o valor da indenização por 
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danos morais.

I. HELIO FARIA

II. Relator sorteado
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