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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de 

Declaração nº 1134806-87.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São 

Paulo, em que é embargante CONTINENTAL AIRLINES INC, são 

embargados NAIR KIKUE AIKAWA KOTSUBO e TIKAO KOTSUBO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com 

o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 6 de dezembro de 2017
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 20.097
Embargos de Declaração nº 1134806-87.2016.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo  Foro Central Cível / 42ª Vara Cível
Juiz(a): André Augusto Salvador Bezerra
Embargante(s): United Airlines Inc.
Embargado(a)(s): Nair Kikue Aikawa Kotsubo e outro

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. ATRASO DE 
MAIS DE OITO HORAS NO VOO. EXTRAVIO DE 
BAGAGENS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE DA 
REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELOS 
AUTORES. FIXAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DOS 
CONSECTÁRIOS DA MORA. OMISSÃO.
O Colegiado, ao majorar o montante da reparação, deixou de se 
manifestar sobre os termos iniciais dos consectários da mora. O 
novo valor arbitrado deverá ser atualizado desde a data de 
publicação do v. acórdão embargado, com incidência de juros 
moratórios de um por cento ao mês, desde a data da citação, 
por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Embargos de declaração acolhidos.

Vistos,

1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão 
de pp. 152/154, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos 
embargados, para majorar a verba reparatória, de R$5.000,00 para cada 
coautor, para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada coautor.

A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois 
o Colegiado não estabeleceu os termos iniciais dos consectários da mora. 
Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada omissão.

É o relatório do essencial.

2. Os embargos merecem acolhida.
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Efetivamente, o Colegiado, ao majorar o montante da 
reparação, deixou de se manifestar sobre os termos iniciais dos 
consectários da mora.

O novo valor arbitrado deverá ser atualizado segundo a tabela 
prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia 
Corte, desde a data de publicação do v. acórdão embargado, uma vez que 
houve alteração do quantum (vide REsp. nº 1.122.280/MG, Rel. Min. SÉRGIO 

KUKINA, j. em 21/06/2016).

O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-
se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação (CPC, art. 240)  e 
não a data do fato, como constou na r. sentença.

Anota-se que os juros de mora constituem matéria de ordem 
pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a 
modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in 

pejus, nem violação ao princípio dispositivo. Nesse sentido: REsp. nº 
930.589/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. em 12/04/2016; e AgRg no AREsp. nº 
741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 19/11/2015.

Aliás, os próprios embargados, instados a se manifestar nos 
termos do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil, admitiram os juros 
moratórios devem fluir a partir da data da citação (vide p. 08 dos embargos).

3. Em face do exposto, acolhem-se os embargos, para sanar 
omissão em relação aos termos iniciais dos consectários da mora, e 
determinar que o novo valor arbitrado seja atualizado segundo a tabela 
prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia 
Corte, desde a data de publicação do v. acórdão embargado, com 
incidência de juros moratórios de um por cento ao mês, desde a data da 
citação.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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