
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.422.873 - SP (2013/0385374-8)
  

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : TAM LINHAS AÉREAS S/A 
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO E OUTRO(S) - DF001503A   

ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA E OUTRO(S) - SP163004    
JOÃO VITOR LUKE REIS E OUTRO(S) - DF024837 

ADVOGADA : JANAINA SANTOS CASTRO E OUTRO(S) - DF046175 
RECORRENTE : ADRIANA LOPES SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADOS : FLÁVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S) - SP088098    

GUSTAVO PACÍFICO  - SP184101 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ITAÚ SEGUROS S/A 
ADVOGADO : GEOCARLOS AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA E OUTRO(S) - 

SP154046 
EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ACIDENTE AÉREO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 
OCORRÊNCIA. ENTE SEGURADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . 
SEGURO FACULTATIVO. RENÚNCIA DO SEGURADO À LITISDENUNCIAÇÃO. DANO 
MATERIAL. MONTANTE CONDENATÓRIO. INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 
FGTS. POSSIBILIDADE. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. ADIÇÃO DE 
VERBAS DE CARÁTER EVENTUAL OU NÃO REMUNERATÓRIO. 
INADMISSIBILIDADE. LUCRO CESSANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO 
PSICOLÓGICO. CUSTEIO. PROVIDÊNCIA CONCEDIDA. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO 
OBRIGATÓRIO. ADIANTAMENTO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. 
SÚMULA Nº 246/STJ. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA MÉDIA DE 
VIDA DO BRASILEIRO. ÉPOCA DO SINISTRO. TABELA DO IBGE. DANOS MORAIS. 
QUANTIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. JUROS 
DE MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 
INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA Nº 362/STJ.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de 
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência da morte 
do marido e genitor dos autores, respectivamente, em acidente aéreo.
3. No seguro de responsabilidade civil facultativo, o terceiro prejudicado não pode 
demandar diretamente contra a seguradora, sobretudo se o segurado renunciar ao 
benefício processual da litisdenunciação. Incidência da Súmula nº 529/STJ. 
Inaplicabilidade do art. 788 do Código Civil, restrito aos casos de seguro de 
responsabilidade legalmente obrigatórios. 
4. No transporte aéreo, a obrigatoriedade de contratação de seguro prevista no art. 281 
da Lei n° 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) refere-se ao Seguro de 
Responsabilidade do Explorador e Transportador Aeronáutico (RETA), consoante a 
categoria da aeronave, nos termos da Subparte F da NSMA 58-47 (RBHA 47) e nos 
limites estabelecidos no comunicado DECAT 001/95, de 23/1/1995, do Instituto de 
Resseguro do Brasil (IRB). 
5. É cabível a inclusão do 13º salário, das férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um 
terço) e do FGTS no cálculo do pensionamento por ato ilícito quando existir prova de 
trabalho assalariado da vítima na época do sinistro. Precedentes.
6. Na apuração do valor da pensão mensal por ato ilícito, não podem ser consideradas 
as promoções futuras na carreira e a participação nos lucros nem as verbas atinentes ao 
plano de aquisição de ações e ao adicional de automóvel em face da eventualidade de 
tais fatos e do caráter indenizatório de alguns (e não salarial), não se enquadrando no 
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conceito jurídico de lucros cessantes. Precedente.
7. Alterar as conclusões das instâncias ordinárias, que consignaram que os custos do 
tratamento psicológico já foram antecipados, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.
8. É possível o desconto do valor do seguro obrigatório no montante fixado a título de 
indenização pelos danos materiais sofridos, sob pena de haver indevido bis in idem . 
Aplicação da Súmula nº 246/STJ. 
9. Os valores pagos por força de tutela antecipada e a título de antecipação de 
indenização devem ser descontados do montante final, já que possuem a mesma 
natureza e finalidade das verbas a que foi condenada a demandada. Vedação ao 
pagamento em duplicidade e ao indevido enriquecimento ilícito dos autores. 
10. A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima 
atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na 
data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato 
ocorrer primeiro.
11. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado o 
montante fixado a título de danos morais pelas instâncias ordinárias caso se revele 
irrisório ou exorbitante. Necessidade de adequação aos parâmetros jurisprudenciais. 
Redução do valor indenizatório para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada autor 
a fim de compensar os danos morais sofridos com a morte em acidente aéreo do 
cônjuge e genitor, respectivamente.
12. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares 
de vítima de acidente que veio a óbito, o termo inicial dos juros de mora é a data do 
evento danoso (Súmula n° 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual, 
apesar de a relação originária entre a vítima do acidente e o transportador ser contratual. 
Precedente da Corte Especial.
13. O termo inicial da correção monetária do valor da indenização do dano moral é a data 
do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), ou seja, a data do presente julgamento.
14. Recursos especiais parcialmente providos. 

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira 

Turma , por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos especiais, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy 
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de março de 2018(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.422.873 - SP (2013/0385374-8)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

Trata-se de dois recursos especiais interpostos por ADRIANA LOPES SCHNEIDER 

E OUTRO, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, e por TAM 

LINHAS AÉREAS S.A., com amparo na alínea "c" do permissivo constitucional, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Noticiam os autos que ADRIANA LOPES SCHNEIDER E OUTRO ajuizaram ação 

de indenização por danos materiais e morais contra a TAM LINHAS AÉREAS S.A. e contra 

UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. em decorrência da morte do marido e genitor dos autores, 

respectivamente, em acidente aéreo sucedido com o voo 3054/TAM, na data de 17/7/2007, 

proveniente de Porto Alegre/RS, que atravessou a pista do Aeroporto de Congonhas/SP e colidiu 

com a prédio da TAM Express.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido formulado em 

desfavor da companhia aérea e julgou improcedente o pedido com relação à entidade 

seguradora. Assim, condenou a primeira demandada a pagar 

"(...) indenização por danos morais arbitrados em trezentos mil reais 
a cada uma das vítimas, com os acréscimos de atualização monetária e de juros de 
mora legais desde o presente arbitramento e citação, respectivamente, cf. Súmula 
362 do STJ. E, de indenização por danos materiais correspondentes à pensão 
mensal supra, sobre a qual a ré deverá constituir capital que assegure seu 
pagamento, ou incluir os beneficiários e sua folha de pagamento, cf. disposto no 
CPC, e entendimento da Jurisprudência de nossos Tribunais. Eventuais valores em 
atraso deverão ser pagos em parcela única com os acréscimos de juros moratórios 
e atualização monetária legais desde o arbitramento pelo E. Tribunal, deduzida a 
quantia pretensamente paga a maior até reforma da decisão de primeiro grau. 
Sobre as vincendas incidirão regulares encargos de mora" (fl. 435).

Irresignadas, as duas partes interpuseram recursos de apelação na Corte de 

Justiça local, que lhes deu parcial provimento nos seguintes termos:

"(...) 
Por essas razões, dou provimento parcial aos recursos das partes 

para estabelecer o valor da indenização por danos morais em R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) para cada uma das vítimas, no total de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), com atualização monetária a partir da data de sentença (fls. 412) 
e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação.

A pensão-indenização é devida desde a data do acidente e seu 
pagamento se dará em uma única parcela, prejudicada a constituição de capital ou 
a inclusão dos beneficiários na folha de pagamento da apelada, deduzidas as 
quantias antecipadas em 1º grau.

Os honorários do advogado 10% (dez por cento) incidem sobre a 
somatória atualizada da condenação, enquanto que os juros de mora de 12% 
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incidem desde a data da citação, mantida, quanto ao mais, a r. sentença de 1º 
grau" (fls. 698/699).

Eis a ementa do acórdão:

"INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS - Acidente aéreo - Demanda 
contra TAM Linhas Aéreas S/A e Unibanco AIG Seguros S/A - Contrato de seguro 
entre a Companhia Linhas Aéreas TAM e Unibanco AIG Seguros - Ausente o 
requisito da denunciação da lide - Não há relação jurídica entre os autores e a 
seguradora, não sendo possível a demanda direta contra a seguradora.
DANO MORAL - Indenização devida, com a majoração de seu valor para R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada uma das vítimas, no total de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme decidido pelo E. STJ em caso 
análogo - Recursos parcialmente providos" (fl. 686).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte para corrigir erro 

material no tocante ao termo inicial da correção monetária (fl. 719).

Os novos aclaratórios opostos foram acolhidos, com efeito infringente, para rejeitar 

os primeiros declaratórios (fl. 836).

No seu especial, ADRIANA LOPES SCHNEIDER E OUTRO alegam violação dos 

arts. 131, 330, 331, § 2º, 332 e 535, II, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973) e 398, 

402, 788 e 1.707 do Código Civil (CC).

Sustentam, em síntese: 

a) nulidade do acórdão dos embargos de declaração por negativa de 

prestação jurisdicional; 

b) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e 

cerceamento de defesa; 

c) legitimidade passiva ad causam  da Unibanco AIG Seguradora, 

pois o beneficiário do seguro obrigatório pode demandar diretamente contra o ente 

segurador; 

d) possibilidade de incluir no valor da indenização por danos 

materiais as verbas relativas ao FGTS, à ascensão profissional, ao adicional de 

férias, à participação nos lucros, ao custeio de automóvel, ao plano de aquisição de 

ações e ao custeio de tratamento psicológico; 

e) fixação do termo final da pensão mensal até a data em que a 

vítima completaria 70 (setenta) anos de idade; 

f) inadmissibilidade de desconto da indenização securitária 

decorrente do seguro obrigatório; 

g) incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (acidente 
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aéreo) e 

h) inadmissibilidade de desconto dos valores pagos a título de tutela 

antecipada e antecipação de indenização, por se tratarem de verbas alimentares e 

irrepetíveis.

Por sua vez, TAM LINHAS AÉREAS S.A. aponta dissídio jurisprudencial. 

Aduz, em síntese: 

a) que o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se 

exorbitante, não tendo sido observados os parâmetros jurisprudenciais nem a 

razoabilidade, e 

b) que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, no 

caso da compensação por danos morais, deve ser a data do arbitramento.

Após a apresentação de contrarrazões (fls. 1.013/1.029, 1.034/1.064 e 

1.076/1.098), os dois recursos foram admitidos na origem (fls. 1.154/1.156 e 1.157/1.158).

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.180/1.193, opinando pelo parcial 

provimento dos recursos especiais.

Após julgamento unipessoal (fls. 1.195/1.206), os agravos internos interpostos 

foram providos pela Terceira Turma para reconsiderar as decisões monocráticas a fim de incluir o 

feito em pauta, independentemente de publicação de acórdão (fls. 1.297/1.300).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.422.873 - SP (2013/0385374-8)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

O acórdão impugnado pelos recursos especiais foi publicado na vigência do Código 

de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

I. Do recurso especial de ADRIANA LOPES SCHNEIDER E OUTRO

No recurso especial interposto pelos autores, extraem-se as seguintes alegações: 

a) nulidade do acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; b) 

nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; c) legitimidade 

passiva ad causam  da Unibanco AIG Seguradora, pois o beneficiário do seguro obrigatório pode 

demandar diretamente contra o ente segurador; d) possibilidade de incluir no valor da indenização 

por danos materiais as verbas relativas ao FGTS, à ascensão profissional, ao adicional de férias, 

à participação nos lucros, ao custeio de automóvel, ao plano de aquisição de ações e ao custeio 

de tratamento psicológico; e) fixação do termo final da pensão mensal até a data em que a vítima 

completaria 70 (setenta) anos de idade; f) inadmissibilidade de desconto da indenização 

securitária decorrente do seguro obrigatório; g) incidência dos juros de mora a partir do evento 

danoso (acidente aéreo) e h) inadmissibilidade de desconto dos valores pagos a título de tutela 

antecipada e antecipação de indenização, por se tratarem de verbas alimentares e irrepetíveis.

Nesse contexto, passa-se a apreciar as questões controvertidas.

De início, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos 

declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal local 

insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 

Concretamente, verifica-se que as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria 

posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na via dos embargos 

declaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na busca de efeitos infringentes, 

não atende aos limites estreitos delineados no art. 535 do CPC/1973 (vide AgRg no AREsp nº 

205.312/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11/2/2014).

Quanto à aduzida deficiência de fundamentação da sentença, cabe ao julgador 

apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda 

que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide. 

Desse modo, não há falar em falta ou em deficiência de fundamentação da decisão 

Documento: 1684841 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/03/2018 Página  6 de 18



 

 

Superior Tribunal de Justiça

o não acolhimento de teses ventiladas pelas partes, sobretudo se a sentença ou o acórdão 

abordar todos os pontos relevantes da controvérsia (a propósito: AgRg no AREsp nº 354.598/MT, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2013, e AgRg no Ag nº 942.268/MG, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, DJe 5/5/2008).

No tocante ao cerceamento de defesa, impende asseverar ser possível o 

julgamento da causa sem a produção de novas provas se o magistrado entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a existência de material probatório suficiente para 

formar o seu convencimento.

De fato, diante dos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre 

convencimento do juiz, ao julgador é permitido determinar as provas que entender necessárias à 

instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias (art. 

130 do CPC/1973). 

Assim, não se verifica nenhuma nulidade processual por ausência da fase 

instrutória, visto que era desnecessária para o deslinde da causa.

Ademais, rever os fundamentos que levaram a tal entendimento demandaria a 

reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado na via especial, a teor da Súmula nº 7/STJ 

(nessa esteira: AgRg no AREsp nº 82.132/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18/4/2013, 

e AgRg no AgRg no Ag nº 1.044.530/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 

14/2/2011).

No que tange à legitimidade passiva ad causam  da Unibanco AIG Seguradora, 

cumpre assinalar que o art. 788 do CC, o qual permite, nos seguros de responsabilidade 

legalmente obrigatórios, o pagamento, pelo segurador, da indenização securitária diretamente ao 

terceiro prejudicado, não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque, no transporte aéreo, a obrigatoriedade de contratação de seguro 

prevista no art. 281 da Lei n° 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), refere-se ao Seguro 

de Responsabilidade do Explorador e Transportador Aeronáutico (RETA), consoante a categoria 

da aeronave, nos termos da Subparte F da NSMA 58-47 (RBHA 47) e nos limites estabelecidos 

no comunicado DECAT 001/95, de 23/1/1995, do Instituto de Resseguro do Brasil (IRB). 

Logo, como a apólice de responsabilidade civil contratada pela TAM com a 

Unibanco AIG Seguradora era de natureza diversa, ou seja, tratava-se de seguro de natureza 

facultativa (e não aquela obrigatória), não pode o terceiro prejudicado demandar diretamente 

contra a seguradora, sobretudo se o segurado renunciou ao benefício processual da 

litisdenunciação (confiram-se: REsp nº 925.130/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda 

Seção, DJe 20/4/2012; REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda 
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Seção, DJe 5/5/2014, e Súmula nº 529/STJ).

No mais, existindo prova de trabalho assalariado na época do sinistro, cabível é a 

inclusão do 13º salário, das férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) e do FGTS no 

cálculo do pensionamento.

Nesse sentido:

"Responsabilidade civil. Indenização de direito comum. Vítima menor. Danos 
material e moral. Precedentes da Corte.
(...)
5. O 13° salário só deve ser computado na indenização se a vítima 
efetivamente o recebia, não sendo razoável a sua inclusão em casos de 
menor, que não exercia atividade remunerada na época do acidente fatal.
6. A indenização não tem caráter alimentar, sendo indevida a ameaça de prisão.
7. O dano moral é devido aos pais quando da morte dos filhos.
8. Não cabe a redução do valor do dano moral, fixado de acordo com o prudente 
critério do Juiz, quando ele não é exagerado nem agride os parâmetros usuais da 
jurisprudência."  (REsp nº 172.335/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 
DIREITO, DJ de 18/10/1999 - grifou-se)

"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE TREM. MORTE 
DE PASSAGEIRO QUE VIAJAVA EM ESCADA DE VAGÃO. CULPA EXCLUSIVA 
DA FERROVIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PELO DE CUJUS.  
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. 
PERCENTUAIS E LIMITES TEMPORAIS. DANO MORAL. VALOR FIXADO. 
RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO INICIAL.
(...)
III. Existindo prova de trabalho assalariado, cabível a inclusão do 13º salário e 
do FGTS no cálculo do pensionamento.
IV. Dano moral devido como compensação pela dor da perda de filho menor de 
idade, no equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, condizente com a 
gravidade do dano. Precedentes.
V. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação.
VI. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido." (REsp nº 
731.527/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 17/8/2009 - 
grifou-se)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA 
FATAL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. 
(...)
5. A incidência do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas de 1/3 na 
indenização pelos danos materiais somente é viável ante a comprovação de 
que a vítima fazia jus a esses benefícios na época do sinistro. Precedentes.
6. Sendo a União sucessora da recorrida, é desnecessária a constituição de capital 
para garantir o pagamento das prestações vincendas do pensionamento, desde 
que incluído o beneficiário em folha de pagamento.
(...)
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9. Recurso especial parcialmente provido, com o afastamento da incidência da 
multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC." (REsp nº 1.139.997/RJ, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, DJe 23/2/2011 - grifou-se)

Na espécie, restou comprovado, por meio da carteira de trabalho, que Luis Antonio 

Sampaio Schneider, cônjuge e pai dos autores, trabalhava à época dos fatos na empresa 

Degrémont Saneamento e Tratamento de Águas Ltda., de modo que faria jus a tais verbas 

trabalhistas quando ocorreu o acidente aéreo que o vitimou.

Por outro lado, não procede a pretensão relativa à inclusão de promoções futuras 

na carreira, de participação nos lucros e de verbas atinentes a plano de aquisição de ações e ao 

adicional de automóvel na apuração do valor da pensão, haja vista a eventualidade de tais fatos e 

do caráter indenizatório de alguns (e não salarial), não se enquadrando, pois, no conceito jurídico 

de "lucros cessantes".

A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA EMPRESA 
TRANSPORTADORA. PEDIDOS COMPREENDIDOS NA EXORDIAL. 
FALECIMENTO DE ESPOSA E FILHO MENOR. VÍTIMA QUE EXERCIA 
ATIVIDADE REMUNERADA. PENSÃO DEVIDA. PROMOÇÕES. 
EVENTUALIDADE DO FATO. NAO INCLUSÃO. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS 
PELA PREVIDÊNCIA PÚBLICA E PRIVADA. DANO MORAL E MATERIAL. JUROS 
MORATÓRIOS. SÚMULAS NS. 341-STF E 54-STJ. LEI N. 7.565/86 (CBA).
I. Acidente decorrente de colisão de avião comercial no solo atingindo fatalmente 
mulher e filho menor, que trafegavam em automóvel na via pública adjacente ao 
aeroporto.
(...)
IV. Devido o pensionamento dos autores pela perda da contribuição 
financeira da primeira vítima, bancária, à família, a ser apurada em liquidação 
de sentença.
V. Impossibilidade de consideração, para efeito do cálculo de pensionamento, dos 
benefícios pagos aos autores pela Previdência Pública e Privada (vencido, nesta 
parte, o relator).
VI. Improcede a pretensão relativa à inclusão de promoções futuras na 
carreira quando da apuração do valor da pensão, em face da eventualidade 
do fato e não se enquadrar no conceito jurídico de 'lucros cessantes'.
(...)
IX. Ressarcimento pelos objetos de uso pessoal danificados ou perdidos no 
acidente, bem assim das despesas de funeral não cobertas pelas instituições 
previdenciárias, em montante estabelecido na fase de liquidação.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido." (REsp nº 41.614/SP, Rel. Ministro 
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 11/12/2000 - grifou-se).

No concernente aos custos do tratamento psicológico, as instâncias ordinárias 

consignaram que "(...) já foram antecipados pela vencida"  (fl. 435), de forma que conclusão 
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diversa esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ (confira-se: REsp nº 876.448/RJ, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, DJe 21/9/2010).

Quanto ao seguro obrigatório, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido 

de que é devido o desconto do valor de tal seguro no montante fixado a título de indenização 

pelos danos materiais sofridos, sob pena de haver indevido bis in idem , consoante cristalizado na 

Súmula nº 246/STJ (vide REsp nº 1.319.526/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 

18/5/2015).

No tocante ao termo final do pensionamento, o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça é de que a obrigação deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade 

correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a 

tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. 

Sobre o tema:

"RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. CONSUMIDOR. MORTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TREM. 
TRANSEUNTE ATINGIDO POR BALA PERDIDA ADVINDA DE TIROTEIO ENTRE 
SEGURANÇAS DA EMPRESA E ASSALTANTES QUE OBJETIVAVAM ROUBO 
DE CARRO FORTE. FATO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONSUMIDOR 
BYSATNDER. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. FATO EXCLUSIVO DE 
TERCEIRO NÃO DEMONSTRADO. NEXO CAUSAL MANTIDO. PENSÃO POR 
MORTE DE FILHO MAIOR AOS GENITORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 
TERMO FINAL DA PENSÃO POR MORTE. TABELAS DO INSS E IBGE. 
FORMAÇÃO DE CAPITAL. OPÇÃO DE INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
DA EMPRESA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Polêmica em torno da responsabilidade civil das empresas demandadas pelos 
danos causados aos demandantes pela morte de seu filho na Estação Ferroviária 
da Lapa (São Paulo) atingido por um projétil de arma de fogo disparado durante um 
tiroteio envolvendo assaltantes e seguranças das empresas recorrentes após 
tentativa de roubo a carro forte que recolhia valores no local.
(...)
10. Pensão por morte de filho maior aos genitores. Necessidade de demonstração 
de dependência econômica em relação a vítima na época do evento danoso. 
Precedente específico do STJ. Reconhecimento da dependência pelo acórdão 
recorrido. Súmula 07/STJ.
11. O termo final da pensão estabelece-se pela conjugação entre a 
expectativa de vida com a dependência econômica do pensionista.
12. Não é absoluto o critério temporal de fixação do termo final na data em 
que a vítima completaria 65 anos, devendo ser aferido em consonância com a 
tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social de acordo com cálculos 
elaborados pelo IBGE. Precedentes específicos do STJ.
13. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da 
obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão 
(art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ. 
14. Possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos 
pensionistas na folha de pagamento da empresa, na hipótese do § 2º do art. 
475-Q, do CPC, a ser avaliada pelo juízo da execução no momento do 
cumprimento de sentença.
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15. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS." (REsp nº 1.372.889/SP, Rel. 
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/10/2015 - grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. 
PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS 
MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR ÍNFIMO FIXADO NAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o 
termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em 
consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais 
sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados 
estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. Precedentes.
2. No que toca ao quantum indenizatório, a jurisprudência pacífica desta Corte 
Superior estabelece que o valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos 
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se 
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
3. In casu, em razão da morte por atropelamento da vítima, esposo e pai dos 
agravados, majorou-se o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por cada ente familiar, compatibilizando-o, 
assim, aos ditames da razoabilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg nos EDcl no REsp nº 
1.351.679/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/10/2014 - grifou-se)

Assim, em julho de 2007, data do evento danoso, a expectativa de vida dos 

homens brasileiros era de cerca de 70 (setenta) anos, devendo a pretensão recursal ser acolhida 

no ponto.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, o entendimento deste Tribunal 

Superior é de que, em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por 

familiares de vítima de acidente que veio a óbito, o termo inicial é a data do evento danoso 

(Súmula nº 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual, não obstante a relação 

originária entre a vítima do acidente e o transportador ser contratual.

Nessa esteira:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.  
RESPONSABILIDADE CIVIL. NAUFRÁGIO DO BATEAU MOUCHE IV. FATO 
OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E ANTES DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. QUESTÃO 
DECIDIDA COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E PROVAS COLHIDAS NOS 
AUTOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 
5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. 
SÚMULA 54/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO ART. 551 DO CPC. REVISÃO DE 
PREMISSA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.  
Recurso Especial de Zenaide Leonel dos Santos e outros
1. Alegam os recorrentes que é devido o pagamento de juros de mora em casos de 
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indenização por dano moral por responsabilidade extracontratual, conforme a 
Súmula 54 do STJ,'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual', e não da data do julgamento como fixado na 
origem. 
2. Havia divergência jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Seções, pois 
esta, em alguns julgados, entendia que os juros de mora, em casos de indenização 
por danos morais fundados em responsabilidade extracontratual, fluem a partir da 
data do julgamento, afastando a aplicação da Súmula 54/STJ (REsp 494.183/SP, 
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 9.9.2011).
3. Essa divergência se dissipou com o julgamento, pela Segunda Seção, do REsp 
1.132.866/SP (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei 
Beneti, Segunda Seção, DJe 3.9.2012), que passou a aplicar a Súmula 54/STJ 
para as hipóteses citadas no item anterior.

4. O STJ consolidou compreensão na mesma linha:  'o acertamento do direito à 
indenização por dano moral e sua quantificação pela via judicial não elide o fato de 
que a obrigação de indenizar nasce com o dano decorrente da prática do ilícito, 
momento em que a reparação torna-se exigível. Inteligência dos arts. 186, 927 e 
398, todos do Código Civil.' (EREsp 494.183/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Corte Especial, DJe 12.12.2013).
5. A solução da controvérsia passa pela configuração jurídica da 
responsabilidade civil no presente caso, se contratual ou extracontratual.
6. Nos termos do que decidido nos EREsp 903.258/RS (Corte Especial, Rel. 
Ministro Ari Pargendler, DJe 29.5.2013), na responsabilidade contratual, o dever de 
indenizar resulta de vínculo obrigacional anterior e 'o inadimplemento da obrigação 
não pode ser confundido com o ato ilícito absoluto cujos deveres genéricos não 
decorrem de relações anteriores entre aquele que lesa e o lesado', ficando 
definida, naquele julgamento, 'a responsabilidade do hospital em relação ao 
paciente entre as hipóteses de responsabilidade contratual'.
7. Dessa forma, esta Corte Especial se manifestou no julgado acima no sentido de 
que a responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era dever 
da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o procedimento cirúrgico 
dentro dos parâmetros científicos. 
8. Ocorre que, na presente hipótese, as vítimas do acidente padeceram e a 
reparação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares.
9. Assim, não obstante a relação originária entre a vítima do acidente e o 
transportador ser contratual, o liame entre os parentes da vítima, que ora 
pleiteiam o ressarcimento de danos morais, e o prestador do serviço de 
transporte causador do dano possui natureza extracontratual, com base no 
art. 927 do Código Civil.
10. Nessa linha de compreensão, deve ser aplicado o entendimento 
consagrado na Súmula 54/STJ, segundo a qual 'os juros moratórios fluem a 
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual'.
11. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo determinou que o termo inicial dos 
juros de mora seria a data do julgamento, o que deve ser reparado para ser 
aplicada a Súmula 54/STJ.
Recurso Especial de Bateau Mouche Rio Turismo Ltda.
12. A responsabilidade da União foi decidida pelo Tribunal de origem com base na 
interpretação dada ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal e nas provas colhidas 
nos autos, cujo exame é vedado em Recurso Especial.
13. Em relação ao art. 70, III, do CPC (denunciação da lide), a Corte regional 
consignou em análise de fatos e na interpretação de cláusulas contratuais que 
'estava previsto no contrato de seguro a não responsabilidade da seguradora por 
dano infligidos a passageiros, apenas a obrigação de ressarcir danos pessoais de 
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tripulantes' (fl. 1.140, e-STJ). Assim, qualquer conclusão em sentido contrário 
torna-se inviável ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
14. Acerca da responsabilidade da Itatiaia Agência de Viagens, e da ocorrência de 
dano moral ou material, considerando que a instância ordinária é soberana na 
análise das provas, descabe ao STJ infirmar as conclusões a que chegou o 
Tribunal de origem, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.
Recurso Especial de Ramon Rodrigues Crespo e outros.
15. O Tribunal de origem consignou que não houve manifestação dos ora 
recorrentes na primeira oportunidade em que tomaram ciência da nulidade. Infirmar 
essa premissa, que é prejudicial à configuração da nulidade, demanda revisão dos 
elementos dos autos, o que atrai o obstáculo de admissibilidade da Súmula 7/STJ.
16. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos arts. 128, 130 e 131 
do CPC, alegada no Agravo de Ramon Rodriguez Crespo e outros, pois os 
referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 
Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF
17. Recurso Especial interposto por Zenaide Leonel dos Santos e outros 
parcialmente provido. Recursos Especiais de Bateau Mouche Rio Turismo Ltda. e 
Ramon Rodriguez Crespo e outros não conhecidos." (REsp nº 1.301.595/RJ, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe 7/4/2015 - grifou-se)

Por fim, como os valores pagos por força de tutela antecipada e a título de 

antecipação de indenização possuem a mesma natureza e finalidade das verbas a que foi 

condenada a demandada, o desconto no montante final é medida de rigor, sob pena de haver 

pagamento em duplicidade e indevido enriquecimento ilícito dos autores (vide AgRg no REsp nº 

398.060/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJe 9/11/2009).

De qualquer modo, como pontificado pelo Ministério Público Federal em seu 

parecer:

"(...)
31. Foi aduzida também ofensa ao art. 1.707 do Código Civil:

'Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado 
renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito 
insuscetível de cessão, compensação ou penhora.' 

32. Acolhendo o pleito dos recorrentes, a Corte Paulista determinou 
que a TAM efetuasse o pagamento da pensão fixada a título de danos materiais 
aos recorrentes em uma parcela única, 'deduzidas as quantias antecipadas em 1ª 
grau' (e- STJ fl. 699 - acórdão de apelação).

33. Os recorrentes insurgem-se contra a dedução imposta, aduzindo 
que as parcelas recebidas mediante antecipação de tutela no juízo singular 
possuem caráter alimentar e são, portanto, irrepetíveis.

34. Contudo, um dos requisitos da tutela antecipada é justamente a 
sua reversibilidade.

35. Assim, considerando a precariedade dessa natureza de 
provimento jurisdicional, o sistema processual civil impõe ao magistrado avaliar a 
possibilidade de futuramente reverter a antecipação de tutela pretendida. É o que 
consta no art. 273, §2º, do CPC:
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'Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde 
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu.
§ 1º (Omissis) 
§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo 
de irreversibilidade do provimento antecipado.' 

36. In casu, não há óbice em proceder ao desconto das parcelas 
adiantadas em primeira instância, uma vez que não haverá prejuízo imediato ao 
sustento alimentar dos recorrentes.

37. Serão abatidos R$ 30.000,00 (trinta mil reais - conforme acórdão 
à e-STJ fl. 697) da vultosa pensão devida pela TAM, calculada na proporção de 2/3 
do salário mensal (...) da vítima até que ela completasse 65 anos de idade.

38. Ademais, mencionada pensão tem natureza de indenização por 
danos materiais, sendo, portanto, de cunho eminentemente reparatório.

39. Por fim, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, mesmo 
verbas alimentares observam, em regra, o requisito da reversibilidade da medida 
antecipatória:

'A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, 
reversível (art. 273, § 2º, do CPC), devendo a irrepetibilidade da 
verba previdenciária recebida indevidamente ser examinada não 
somente sob o aspecto de sua natureza alimentar, mas também sob 
o prisma da boa-fé objetiva, que consiste na presunção de 
definitividade do pagamento. Precedente da Primeira Seção, firmado 
em recurso especial representativo de controvérsia (REsp nº 
1.401.560/MT).
Os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar 
o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do 
autor. Entretanto, como isso não enseja a presunção de que tais 
verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em 
definitivo, não há a configuração da boa-fé objetiva, a acarretar, 
portanto, o dever de devolução em caso de revogação da medida 
provisória, até mesmo como forma de se evitar o enriquecimento 
sem causa do então beneficiado (arts. 884 e 885 do CC e 475-O, I, 
do CPC).
A boa-fé objetiva estará presente, tornando irrepetível a verba 
previdenciária recebida indevidamente, se restar evidente a legítima 
expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que 
o pagamento assumiu ares de definitividade, a exemplo de erros 
administrativos cometidos pela própria entidade pagadora ou de 
provimentos judiciais dotados de força definitiva (decisão judicial 
transitada em julgado e posteriormente rescindida). Precedentes.
As verbas de natureza alimentar do Direito de Família são 
irrepetíveis, porquanto regidas pelo binômio 
necessidade/possibilidade, ao contrário das verbas oriundas da 
suplementação de aposentadoria, que possuem índole contratual, 
estando sujeitas, portanto, à repetição.
Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos 
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por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser 
devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a 
ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do 
enriquecimento sem causa.' (Resp nº 1.555.853/RS, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje de 16/11/2015) 

40. Sendo assim, não merece prosperar a tese dos recorrentes" (fls. 
1.186/1.188).

Enfim, a irresignação dos demandantes merece prosperar quanto à inclusão do 13º 

salário, das férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) e do FGTS no cálculo do 

pensionamento, ao termo final de pagamento da pensão mensal e ao termo inicial dos juros de 

mora.

II. Do recurso especial da TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Em suas razões recursais, a companhia aérea aduz, em síntese: a) que o valor 

arbitrado a título de danos morais encontra-se exorbitante, não tendo sido observados os 

parâmetros jurisprudenciais nem a razoabilidade, e b) que o termo inicial da correção monetária e 

dos juros de mora, no caso da compensação por danos morais, deve ser a data do arbitramento.

De início, no tocante ao valor fixado a título de danos morais, esta Corte Superior 

tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado o montante fixado pelas instâncias 

ordinárias caso se revelar irrisório ou exorbitante.

Nas hipóteses de acidente aéreo e ocorrendo a morte da vítima, a jurisprudência 

deste Tribunal Superior considera como razoável, dependendo das circunstâncias da causa, a 

quantia situada entre a faixa de 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos (vide REsp 

nº 1.137.708/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 6/11/2009, e REsp 41.614/SP, Rel. Ministro 

Aldir Passarinho Junior, DJ 11/12/2000).

A propósito, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino no REsp nº 1.197.284/AM (DJe 30/10/2012):

"(...)
Nota-se também nas decisões que se pondera muito o montante 

total da indenização, quando existem vários demandantes no processo para se 
evitar um valor final exacerbado.

Depreende-se desse leque de decisões que o STJ tem-se 
utilizado do princípio da razoabilidade para tentar alcançar um arbitramento 
eqüitativo das indenizações por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao 
dano-morte. 

Pode-se estimar que um montante razoável para o STJ situa-se 
na faixa entre 300 e 500 salários mínimos , embora o arbitramento pela própria 
Corte no valor médio de 400 salários mínimos seja raro. 
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Saliente-se, mais uma vez que, embora seja importante que se 
tenha um montante referencial em torno de quinhentos salários mínimos para 
a indenização dos prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano-morte, isso 
não deve representar um tarifamento judicial rígido , o que entraria em rota de 
colisão com o próprio princípio da reparação integral. 

Cada caso apresenta particularidades próprias e variáveis 
importantes como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a 
intensidade do sofrimento das vítimas por ricochete, o número de autores, a 
situação sócio-econômica do responsável, que são elementos de concreção que 
devem ser sopesados no momento do arbitramento eqüitativo da indenização pelo 
juiz."  (grifou-se)

No caso em apreço, o Tribunal local entendeu que a reparação pelo dano moral era 

devida, mas majorou o seu valor, à época do julgamento (24/11/2010), para R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) para cada uma das vítimas.

Verifica-se, assim, que o montante fixado supera os parâmetros considerados 

razoáveis por esta Corte Superior, devendo, pois, ser reduzido.

Com efeito, como assinalado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, 

"(...) a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada 
um dos recorridos equivale à aproximadamente 980 salários-mínimos 
referentes ao ano-calendário de 2010, quando publicado o acórdão 
hostilizado.

Dessa maneira, com razão a recorrente, merecendo provimento 
seu recurso a fim de reduzir-se a verba fixada a título de danos morais  para o 
teto do parâmetro adotado por esta Corte Superior de Justiça, ou seja, R$ 
255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) para cada autor" (fl. 1.184 - 
grifou-se).

Diante disso, e considerando a quantia atual do salário mínimo, o valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para cada autor é tido como razoável para a compensação do 

dano moral sofrido.

No que tange aos juros de mora, o entendimento deste Tribunal Superior é de que, 

em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de 

acidente que veio a óbito, o termo inicial é a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), pois se 

trata de responsabilidade extracontratual, não obstante a relação originária entre a vítima do 

acidente e o transportador ser contratual (vide REsp nº 1.301.595/RJ, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Corte Especial, DJe 7/4/2015).

Por fim, nos termos da Súmula nº 362/STJ, "a correção monetária  do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" .

Verifica-se, assim, que prosperam as insurgências relativas ao valor do dano moral 

e ao termo inicial da respectiva correção monetária.
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III. Do dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial interposto por 

ADRIANA LOPES SCHNEIDER E OUTRO para (i) determinar a inclusão do 13º salário, das férias 

remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) e do FGTS no cálculo do pensionamento, (ii) estipular 

como termo final do pagamento da pensão mensal a data em que a vítima completaria 70 

(setenta) anos de idade e (iii) fixar a data do evento danoso como termo inicial dos juros de mora; 

e dou parcial provimento ao recurso especial da TAM LINHAS AÉREAS S.A. a fim de reduzir o 

valor do dano moral para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada autor, com a incidência 

da correção monetária a partir da data do presente julgamento.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2013/0385374-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.422.873 / SP

Números Origem:  01682362820088260100  1682362820088260100  5830020081682367  990102061094

EM MESA JULGADO: 13/03/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TAM LINHAS AÉREAS S/A 
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO E OUTRO(S) - DF001503A

 ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA E OUTRO(S) - SP163004 
 JOÃO VITOR LUKE REIS E OUTRO(S) - DF024837 

ADVOGADA : JANAINA SANTOS CASTRO E OUTRO(S) - DF046175 
RECORRENTE : ADRIANA LOPES SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADOS : FLÁVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S) - SP088098 

 GUSTAVO PACÍFICO  - SP184101 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ITAÚ SEGUROS S/A 
ADVOGADO : GEOCARLOS AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA E OUTRO(S) - 

SP154046 

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Transporte Aéreo - Acidente Aéreo

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. GUSTAVO PACÍFICO, pela parte RECORRENTE: ADRIANA LOPES SCHNEIDER e 
Outro 
Dra. CRISTIANE ROMANO, pela parte RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos especiais, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e 
Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento: 1684841 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/03/2018 Página  1 8 de 18


