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Relator: Des. Fernando Carioni

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 
DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACI-
DENTE DE CONSUMO. ORGANIZAÇÃO DE EVENTO MU-
SICAL. VÍTIMA ATINGIDA NO ROSTO POR "DRONE" UTI-
LIZADO NA FILMAGEM DO EVENTO. INSURGÊNCIA RE-
CURSAL LIMITADA AO VALOR DO DANO MORAL. ARBI-
TRAMENTO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). EQUACI-
ONAMENTO DO VALOR DESNECESSÁRIO POR OBEDE-
CER OS DITAMES DA RAZOABILIDADE E DA PROPOR-
CIONALIDADE QUANDO DA FIXAÇÃO. SENTENÇA MAN-
TIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Na mensuração dos danos morais devem ser observados 
"a situação econômico-financeira e social das partes litigan-
tes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o 
dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar 
um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a 
impunidade ou a ruína do outro" (TJSC, Ap. Cív. n. 
0019825-70.2013.8.24.0020, de Cricíúma, rel. Des. Marcus 
Tulio Sartorato, j. em 23-1-2018).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301929-73.2015.8.24.0018, da comarca de Chapecó (2ª Vara Cível), em que é 
Apelante Francieli Anzilieiro e Apelado GDO Produções Ltda.:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Des. Marcus Tulio Sartorato e Maria do Rocio Luz Santa Ritta. 

Florianópolis, 18 de setembro de 2018.

Fernando Carioni
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Francieli Anzilieiro propôs ação de ressarcimento de danos materi-

ais e morais decorrentes de acidente de consumo contra GDO Produções Ltda. e 

Rádio Sonora FM, na qual discorreu, em síntese, que foi a um show de música 

organizado pelas rés no pavilhão da Efapi em Chapecó e, nesse local, foi atingi-

da no rosto por um drone de filmagem e que, apesar do derramamento de san-

gue pelos cortes ocasionados pela hélice do equipamento, nenhuma delas lhe 

prestou socorro médico, tendo de ser acompanhada por seus amigos até uma 

ambulância que se encontrava no evento.

Requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$ 932,37 (novecentos e trinta e dois reais e trinta e 

sete centavos) e de danos morais, em um valor a ser arbitrado pelo Juiz a quo. 

Pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita.

Deferida a Justiça Gratuita à fl. 42.

GDO Produções Ltda., em contestação, alegou, em apertada sín-

tese, que não teve participação e/ou culpa pelo dano cometido à autora e, assim, 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais (fls. 49-63).

A Rádio Sonora FM não apresentou defesa (fl. 68).

Realizadas audiência de instrução, com tomada do depoimento 

pessoal da autora e ouvidas três testemunhas, e, ainda, apresentadas alegações 

finais, a MMa. Juíza de Direito Maira Salete Meneghetti julgou o feito encerrando 

a parte dispositiva da sentença com o seguinte teor:

Assim sendo e com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de 
Processo Civil, acolho os pedidos iniciais para o fim de condenar as rés, soli-
dariamente, no pagamento, em favor da autora: a) da quantia de R$ 932,37 
(novecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), a título de danos ma-
teriais, a qual deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do desembol-
so, conforme documentos e datas já citados acima na fundamentação, e a-
crescia de juros de mora a partir da citação, na forma da fundamentação supra; 
e b) do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 
morais, com incidência de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir 
desta data e juros moratórios na ordem de 12% (doze por cento) ao ano, a 
contar do evento danoso.
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Condeno as rés, outrossim, também solidariamente, no pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (o presente feito 
foi ajuizado ainda na vigência do CPC revogado), os quais fixo em 20% (vinte 
por cento) sobre o valor atualizado da condenação total, na forma do § 2.º do 
artigo 85 do Código de Processo Civil (fls. 143-144).

Francieli Anzilieiro interpôs recurso de apelação, na qual objetivou 

tão somente a majoração dos danos morais ao fundamento de que: a) a fixação 

respectiva não se pautou nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 

b) no dia do infortúnio, estava no seu período de férias e que, por consequência, 

teve de passar todo o verão privada do sol em decorrência das cicatrizes em seu 

rosto e c) as apeladas, em nenhum momento, lhe procurou para saber do seu 

estado de saúde; ao final, pleiteou o aumento do quantum para R$ 15.000,00 

(quinze mil reais; fls. 149-155).

Contrarrazões às fls. 159-165.

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de apelação com o desiderato de majorar os danos morais.

Pelo que dos autos consta, a apelante foi atingida no rosto por um 

drone de filmagem no show do Capital Inicial realizado em 10-10-2014 no pavi-

lhão da Efapi, em Chapecó e organizado pelas apeladas e pelo qual lhe restou 

uma pequena cicatriz na região da sombrancelha direita e um leve desnível na 

região epidérmica de seu osso malar.

Diante desse contexto, a Juíza a quo, considerando as preocupa-

ções "[...] diante da possibilidade de remanescerem cicatrizes e marcas definiti-

vas [...]" (fl. 142) no rosto da apelante; e/ou, levando em consideração o fato de 

que a apelante estava em seu "[...] período de férias e necessitou passar todo o 

verão de modo restrito [...]" (fl. 142), fixou o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir do seu arbitramento, isto é, 6- 

2-2018 e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento dano-

so, isto é, 10-10-2014.

É certo afirmar que, para a mensuração dos danos morais, "devem 

ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e so-

cial das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o 

dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento 

sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro" (TJSC, 

Ap. Cív. n. 0019825-70.2013.8.24.0020, de Cricíúma, rel. Des. Marcus Tulio 

Sartorato, j. em 23-1-2018).

Destarte, o quantum compensatório deve sujeitar-se às peculiari-

dades de cada caso concreto, levando-se em conta o sofrimento causado pelo 

dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a 

não ser por demais gravoso a gerar o enriquecimento sem causa dos ofendidos, 

nem tão insuficiente que não proporcione uma compensação pelos efeitos dos 

danos.

A par dessas considerações, em atenção ao caráter compensatório 
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e punitivo da condenação, entende-se adequado o valor fixado na sentença em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.

Até porque a Juíza de piso não se limitou apenas à quantificação, e 

também, apontou, um a um, os critérios pelos quais ela ponderou para chegar ao 

valor do dano morais, tais como as condições econômicas das partes envolvidas, 

o período em que a apelante permaneceu debilitada, o grau de culpa e dolo pelo 

acidente etc.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Deixa-se de con-

denar a apelante ao pagamento de honorários recursais, ex vi do artigo 85, § 11, 

do Código de Processo Civil, porquanto já fixados em seu percentual máximo e 

bem como por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Este é o voto.
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