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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0010444-46.2011.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado 
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, é apelado/apelante LS CPQ 
TRANSPORTES LTDA e Apelado GPS CORRETAGENS E ADMINISTRAÇÃO DE 
SEGUROS LTDA.

ACORDAM, em 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO 
ZULIANI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 27 de setembro de 2017

HAMID BDINE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 16.996 – 28ª Câmara Extraordinária de Direito 

Privado.

Ap. n. 0010444-46.2011.8.26.0604.
Comarca: Sumaré.
Apelante/Apelada: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e 
LS CPQ TRANSPORTES LTDA.
Interessado: GPS CORRETAGENS E ADMINISTRAÇÃO DE 
SEGUROS LTDA.
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.

APELAÇÃO. SEGURO EMPRESARIAL. ENDOSSO. 
MUDANÇA DE ENDEREÇO DO LOCAL DE RISCO 
CONSTANTE DA APÓLICE. Alegação da seguradora de que 
a corretora de seguros não repassou as informações 
relacionadas ao pedido de endosso feito pela segurada. Corretor 
de seguros que atua como agente autorizado do segurador. 
Presunção de sua representação. Regra do art. 775 do CC. A 
Mapfre vincula-se ao pedido de solicitação do endosso feito 
pela GPS. Ciente do pedido de endosso do contrato de seguro 
que se encontrava vigente, a seguradora tinha obrigação de 
notificar previamente a autora, alertando sobre a perda de 
cobertura do seguro na hipótese de não quitação do prêmio. 
Precedentes. Responsabilidade da corretora. Inocorrência. 
Condenação da seguradora ao pagamento da cobertura 
securitária pretendido pela autora em caráter principal. 
Liquidação da sentença. Apuração em fase de liquidação sem 
qualquer prejuízo aos interesses das partes. Compensação entre 
o valor do prêmio devido e a indenização securitária. Cálculo 
do prêmio segundo os encargos moratórios pactuados desde o 
vencimento da parcela. Ressarcimento dos honorários 
advocatícios contratuais. Valor indevido nos termos da posição 
desta Câmara. Sentença mantida. Recursos improvidos.

A r. sentença de fs. 281/284, cujo relatório se 

adota, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, 

para condenar a ré Mapfre a indenizar a autora o valor 

correspondente às mercadorias furtadas com fundamento no 

contrato de seguro celebrado entre as partes e a pagar as verbas 

de sucumbência, bem como julgou improcedente o pedido de 
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indenização em face da corré GPS Corretagem, condenando a 

autora ao pagamento da sucumbência.

Inconformadas, a autora e a ré Mapfre apelaram.

A Mapfre afirmou que não tem o dever de pagar a 

indenização securitária, pois o sinistro ocorreu em local distinto 

daquele constante da apólice. Aduziu que não recebeu da 

corretora a informação de que o local do risco foi alterado pela 

segurada. Evidenciou que a corretora reconheceu que não 

solicitou o endosso justamente porque a segurada não quitou o 

respectivo boleto. Pleiteia que eventual responsabilidade seja 

atribuída somente à corré corretora de seguros, intermediadora do 

contrato entre a seguradora e o segurado. 

A autora sustentou que a corré corretora deve ser 

condenada solidariamente ao pagamento da indenização 

securitária se deixou de informar a seguradora sobre o endosso e 

por não comunicar o não pagamento do respectivo prêmio 

vinculado à alteração do contrato relacionada ao local de 

cobertura. Pugnou pela reversão da condenação ao pagamento das 

verbas sucumbenciais. Pleiteou a liquidação da sentença desde 

logo e a definição de critérios para o cálculo do saldo do prêmio a 

ser compensado com a indenização securitária devida pela 

seguradora. Asseverou que é devida a indenização de honorários 

advocatícios contratuais, cuja despesa somente se deu por conta 

da recusa das rés em pagar espontaneamente a indenização 

contratada. 
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Recursos regularmente processados, com preparo 

(fs. 306/308, 317/318 e 337/340) e contrarrazões (fs. 344/366).

É o relatório.

Os recursos não merecem acolhimento.

A autora contratou os serviços da corretora GPS 

para intermediar o seguro empresarial com vigência entre 30 de 

março de 2010 a 30 de março de 2011 (fs. 27/29).

A segurada, antes de mudar seu estabelecimento 

de lugar, soliciou à GPS que realizasse o endosso da apólice para 

constar o novo endereço segurado em 6 de outubro de 2010 

(fs. 101/104). 

Assim, ao invés de a cobertura ser do imóvel da 

rua Um, 262, galpão 1, o endosso deveria atualizar para a rua 

Francisco Manoel de Souza, 1020, local em que aconteceu o 

sinistro. 

De acordo com as provas dos autos, o endosso foi 

realizado somente em 10 de dezembro de 2010 (fs. 92/95), 

portanto, após o sinistro ocorrido entre os dias 3 e 4 de dezembro 

de 2010, conforme boletim de ocorrência de fs. 105/123. 

O prêmio adicional foi quitado em parte pela 

autora em 15 de dezembro de 2010 e 22 de fevereiro de 2011 (fs. 

96/97), restando apenas a parcela do prêmio vencida em 2 de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

                                          

APELAÇÃO   nº 0010444-46.2011.8.26.0604   
5/17

        

março de 2011 (fs. 92).

Não devem ser acolhidos os argumentos da 

seguradora, que justifica a recusa do pagamento da indenização 

com base nos fatos de que a ocorrência do sinistro de deu fora do 

local de risco da apólice e sua corré, corretora de seguros, não 

repassou as informações de que o local de risco foi alterado.

De acordo com a mensagem eletrônica de fs. 101, 

entre a corretora e a autora, o endosso foi efetivado, tanto que 

gerou o prêmio adicional para pagamento.

De todo modo, o conhecimento prévio da 

seguradora sobre o interesse do endosso é irrelevante para se 

concluir por sua responsabilidade.

Isso se deve em razão da natureza jurídica da 

relação mantida entre seguradora e corretora de seguros, no caso, 

a Mapfre e a GPS.

Segundo Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. 

Cavalcanti e Ayrton Pimentel, ao cuidar da relação entre 

segurado e seguradora, definem que a representação de interesses 

pelo corretor de seguros depende do nome de quem ele atua:

“... os corretores de seguro são intermediários que, 
tanto em favor de um quanto de outro contratante, 
exercem arbítrio no momento da formação negocial 
e têm de prestar serviços técnicos que se estendem 
à fase de execução do contrato.” (O Contrato de 
Seguro de acordo com o Código Civil Brasileiro, 
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Roncarati, 3ª ed., 2016, p. 77).

Pelo art. 122 do Decreto-Lei nº 73/66, o corretor 

de seguros é o intermediário legalmente autorizado a angariar e 

promover contratos de seguros entre as Sociedades Seguradoras e 

as pessoas físicas ou jurídicas. 

Por sua vez, o art. 775 do CC complementa tal 

previsão, constando que os agentes autorizados do segurador 

presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos 

contratos que agenciarem. 

Na lição de Claudio Luiz Bueno de Godoy:

“Sucede que o corretor normalmente representa o 
segurado, e é por meio dele que se contrata o 
seguro, quando não diretamente, uma vez que a 
emissão da apólice se faz por proposta assinada, 
se não pelo próprio interessado, afinal pelo 
corretor (Decreto n. 60.549/67, que regulamentou 
o DL n. 73/66). Desde que, entretanto, autorizado 
pelo segurador, de qualquer maneira, a atividade 
do corretor o vincula” (Código Civil Comentado, 
11ª ed, Manole, 2017, p. 764).

É inegável que, no caso, a atuação da corretora se 

deu em proveito da seguradora na medida em que atua de acordo 

com as regras comerciais definidas entre tais fornecedores.

Arnaldo Rizzardo define com clareza a 

responsabilidade da seguradora envolvendo os serviços prestados 

pelo corretor:
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“Se o segurador contrata pessoas para propagarem 
os seguros, naturalmente age por meio deles, que 
se tornam seus prepostos ou representantes. Daí a 
decorrência natural da validade dos pactos que 
celebrarem, passando a valer para todos os efeitos 
legais. 
Esses agentes são os conhecidos corretores de 
seguros, que constituem os intermediários na 
contratação da apólice. As companhias 
seguradoras agem através deles, ficando 
responsáveis pelo pagamento do seguro, mesmo 
que não seja repassada a elas a parcela do prêmio, 
a qual fica retida por seus agentes. Devem 
suportar as consequências pela má prestação dos 
serviços, que se circunscrevem à esfera interna e 
são alheias à relação encetada com o segurado. 
Constitui dever seu escolher bem e fiscalizar quem 
as representa, a fim de evitar prejuízo próprio e 
lesão aos consumidores.” (Contratos, Forense, 3ª 
ed., 2004, p. 886/887).

Nesse sentido:

“1. Os 'agentes autorizados do segurador 
presumem-se seus representantes para todos os 
atos relativos aos contratos que agenciarem', 
inovou o Código Civil de 2002, no artigo 775.
Desde sua vigência, portanto, as regras da Lei nº 
4.594, de 29 de dezembro de 1964, que regula a 
profissão de corretor de seguros, assim como as do 
Decreto-lei nº 73/66, que também dispõe sobre a 
atuação deles, hão de se acomodar ao preceito 
novo, que torna induvidosa a vinculação do 
corretor à seguradora, dela representante.” (Ap. n. 
1005016-72.2015.8.26.0007, rel. Des. Celso 
Pimentel, j. 28.3.2017).

Assim, a Mapfre, devido à atuação ostensiva da 

GPS como sua representante, vincula-se ao pedido de solicitação 

do endosso e respectiva aceitação diante do recalculado do prêmio 
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de acordo com a sinistralidade do local do novo estabelecimento da 

autora.

Ciente do pedido de endosso do contrato de seguro 

que se encontrava em plena vigência, a Mapfre tinha obrigação 

contratual de notificar previamente a autora, alertando sobre a 

perda de cobertura do seguro na hipótese de não quitação do 

prêmio correspondente. 

Significa dizer que, embora inadimplente quanto 

ao pagamento do prêmio, a Mapfre não pode recusar o pagamento 

da cobertura securitária, como bem observou o MM Juiz.

Marcos Catalan, ao tratar do tema envolvendo a 

notificação do segurado em mora e negativa do pagamento do 

prêmio, destaca que a notificação do segurado possibilita o efetivo 

adimplemento e promove a conservação do negócio jurídico e a 

função social do contrato. A informação prévia de que haverá 

perda da cobertura securitária em caso de não pagamento do 

prêmio contribui para os deveres de cooperação e informação 

vinculados à boa-fé objetiva (Direito de Seguros, Fundamentos 

de Direito Civil, Direito Empresarial e Direito do Consumidor, 

organizadores Bruno Miragem e Angélica Carlini, Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 415).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, o não pagamento ou o simples atraso no adimplemento 

de parcelas do prêmio do seguro não autoriza o desfazimento 

automático do contrato, exigindo interpelação prévia para 
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constituição em mora do segurado:

“Assim, o fundamento do Tribunal encontra-se em 
consonância com o entendimento desta Corte, no 
sentido de que, não realizada a notificação do 
segurado sobre sua mora, continua em vigor o 
seguro, de modo que, ocorrido o sinistro, o 
beneficiário faz jus à indenização.” (AREsp 
733722, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 8.4.2016).

“1. O atraso no pagamento de prestações do 
prêmio do seguro não determina a resolução 
automática do contrato de seguro, exigindo-se a 
prévia constituição em mora do contratante pela 
seguradora, mostrando-se indevida a negativa de 
pagamento da indenização correspondente.” (AgRg 
no REsp 1.255.936/PE, rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, j. 19.2.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO. ATRASO NO 
PAGAMENTO DO PRÊMIO. SUSPENSÃO 
AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE 
DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. 1.- O simples atraso 
no pagamento do prêmio não implica suspensão ou 
cancelamento automático do contrato de seguro, 
sendo necessário, ao menos, a interpelação do 
segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos 
da avença enquanto durar a mora. 2.- Agravo 
Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 
413276/DF, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 
19.11.2013).

“II. Sob a égide do Código Civil anterior, mero 
atraso no pagamento de prestação do prêmio do 
seguro não importa em desfazimento ou suspensão 
automática do contrato de seguro, para o que se 
exige ou a prévia constituição em mora do 
contratante pela seguradora, ou o ajuizamento da 
ação judicial competente.” (REsp 726673/SP, rel. 
Min. Aldir Passarinho Junior, j. 2.9.2008).
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Por isso o não pagamento do prêmio relativo ao 

endosso desacompanhado da prova de que a autora foi constituída 

em mora não afasta o dever de a seguradora indenizar, razão pela 

qual a sentença deve ser mantida.

No que se refere à responsabilidade da corretora 

GPS, sem razão a Mapfre e a autora. 

De acordo com o disposto no art. 126 do Decreto-

Lei nº 73/66, a responsabilidade da corretora de seguros fica 

adstrita à demonstração de que agiu com omissão, imperícia ou 

negligência no exercício da profissão. 

Verifica-se que, ao examinar a comunicação de 

mudança de endereço, a GPS confirmou o endosso e encaminhou 

o boleto da primeira parcela com vencimento para 2 de novembro 

de 2010 na mesma ocasião (fs. 101).

A autora, por sua vez, nega que tenha recebido o 

boleto para pagamento, conforme comunicação interna realizada 

entre seus funcionários (fs. 100).

Essa alegação genérica da autora de que não 

recebeu os boletos para pagamento não convence diante do 

histórico das comunicações eletrônicas mantido entre as partes.

Competia à autora demonstrar que, de fato, o 

boleto referente ao endosso feito antes do sinistro não lhe foi 

encaminhado pela GPS. Mas isso não foi feito. 
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Não se trata de prova negativa. Bastaria uma 

perícia para demonstrar o conteúdo exato do correio eletrônico 

envolvendo os fatos, em especial, a presença, ou não, do boleto 

enviado como anexo à mensagem (fs. 101). A propósito: 

“Tanto a doutrina como a jurisprudência 
superaram a complexa construção do direito antigo 
acerca da prova dos fatos negativos, razão pela 
qual a afirmação dogmática de que o fato negativo 
nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em 
que uma alegação negativa traz, inerente, uma 
afirmativa que pode ser provada, de modo que 
apenas as negativas absolutas são insuscetíveis de 
prova” (REsp n. 1050554, rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 25.8.2009).

De toda forma, segundo a fs. 101, a corretora 

encaminhou o valor das parcelas, sendo a primeira com 

vencimento no mês seguinte. Somente após o sinistro, 

precisamente em 8 de dezembro de 2010, as partes retomaram o 

contato (fs. 100). 

O comportamento da autora, ao deixar de solicitar 

o envio de um documento não recebido, é demonstração 

inequívoca de que o boleto foi recebido na época.

Dessa maneira não se pode afirmar que a GPS 

agiu com culpa a fundamentar a responsabilidade civil.

E mesmo que se reconheça a culpa da GPS, por ter 

deixado de confirmar a contratação, isso é, de questionar a autora 
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se o boleto encaminhado havia sido quitado, isso não modifica a 

conclusão da sentença.

A respeito deve evidenciar os ensinamentos de 

Valéria Bonini Gonçalves de Souza:

“O corretor não é o responsável pela execução do 
contrato realizado graças à sua mediação, porém, 
responde pelos danos causados ao comitente no 
caso de omitir informações que possam influir na 
realização do negócio.” (Comentários ao Código 
Civil Brasileiro, Do Direito das Obrigações, Arts. 
722 a 783, Vol. VII, Coord. Arruda Alvim e 
Thereza Alvim, Forense, 2004, p. 18).

No caso, o pedido de condenação é adstrito ao 

inadimplemento contratual da seguradora, condenada ao 

pagamento da cobertura securitária em virtude da recusa 

indevida, conforme petição inicial, item 23.1. O pedido de 

condenação da GPS é subsidiário, conforme item 24 (fs. 11), e só 

comportaria acolhimento se improcedente a condenação da 

seguradora.

Ora, se a autora não pretende a indenização de 

nenhum dano distinto da suportado pelo pagamento da cobertura 

securitária pela Mapfre, não há fundamento para autorizar o 

reconhecimento da responsabilidade da corretora. 

No que se refere à liquidação da sentença, a autora 

requer, desde logo, a realização de cálculos aritméticos de acordo 

com os documentos produzidos nos autos envolvendo as 

mercadorias subtraídas (fs. 314).
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Sem razão. Uma vez reconhecida que a cobertura 

securitária é devida, a liquidação do saldo devedor deve se dar em 

fase de cumprimento de sentença sem qualquer prejuízo aos 

interesses das partes, como decidido pelo MM Juiz.

A respeito da compensação entre o valor do prêmio 

devido e a indenização securitária, sem razão a autora. 

A apelante pretende que o prêmio seja atualizado 

pelos índices de correção monetária previstos na Tabela Prática 

deste Tribunal sem que incorram os encargos contratuais 

moratórios (fs. 314).

O endosso previu parcelas de R$445,32 vencidas 

em 22 de dezembro de 2010 e as posteriores no ano seguinte, dias 

2 de fevereiro e março (fs. 92). Há provas do pagamento das duas 

primeiras parcelas (fs. 96/97). Logo resta o pagamento da última.

Para fins de compensação, deve incidir sobre o 

cálculo do prêmio inadimplido pela autora todos os encargos 

moratórios contratuais previstos desde o vencimento da parcela 

remanescente.

Frise-se que isso não se revela contraditório com o 

reconhecimento de que a segurada deveria ter sido constituída em 

mora previamente. Essa exigência serve, como visto, para a 

conservação do negócio jurídico e contribui para os deveres de 

cooperação e informação vinculados à boa-fé objetiva a que estão 
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atreladas as partes.

A mora da autora quanto ao pagamento do prêmio, 

embora não seja suficiente autorizar a negativa da indenização 

pela seguradora, não afasta o termo fixado para o vencimento da 

parcela inadimplida, isso é, 2 de março de 2011 (fs. 92), nos 

termos do art. 397 do CC. 

Por isso ela deverá arcar com o pagamento dos 

encargos moratórios definidos pelo contrato, cujo saldo devedor 

deverá ser compensado com o crédito reconhecido perante a 

seguradora de acordo com os termos da apólice. 

Por fim, não é possível a indenização relativa ao 

ressarcimento das despesas com a contratação de seus advogados. 

A posição desta Câmara é pacífica no sentido de 

que os honorários contratuais não podem ser atribuídos à outra 

parte, porque considera que o ajuste entre uma das partes e seu 

advogado não vincula a parte adversa e tendo em vista que o art. 

389 do CC se refere a serviços prestados extrajudicialmente, sob 

pena de criação de terceira modalidade de honorários (Ap. n. 

1002181-14.2015.8.26.0007, rel. Des. EnioZuliani, j. 

9.5.2016).

Assim, para harmonizar a jurisprudência e afastar 

divergências inúteis, ressalvo meu entendimento pessoa¹, e adiro à 

posição pacífica da Câmara.
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____________________________

¹É devida a restituição dos valores despendidos pela mãe dos autores a título 
de honorários de advogado contratado (fs. 66/69), tendo em vista que a 
contratação foi devida para promover a presente demanda por conta da a 
renitência da ré em efetuar a análise da cláusula e concordar com a urgência 
que o tratamento dos autores necessitava: “Aquele que deu causa ao processo 
deve restituir os valores despendidos pela outra parte com os honorários 
contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos 
termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02” (REsp. n. 1.134.725, rel. Des. 
Nancy Andrighi, j. 14.6.2011).O art. 389 do CC acrescentou os honorários 
de advogado ao valor indenizatório. Ao fazê-lo, o legislador incluiu tal verba 
nas perdas e danos, com a finalidade de permitir que a parte prejudicada pelo 
inadimplemento possa cobrar o que despendeu com honorários, seja antes de 
ajuizar a ação, seja levando em conta a diferença entre aquilo que contratou 
com seu cliente e aquilo que foi arbitrado a título de sucumbência.Não se 
pode supor que tenha feito menção a essa verba apenas para os casos de 
ajuizamento da ação, quando houver a sucumbência, pois, nessa hipótese, a 
solução já existiria no art. 20 do Código de Processo Civil e não é adequada a 
interpretação que conclui pela inutilidade do dispositivo.As dificuldades 
apontadas para a incidência deste dispositivo, respeitadas as opiniões 
divergentes, não convencem de que os honorários dispendidos pela parte não 
culpada pelo inadimplemento não sejam reembolsáveis pelo culpado.Se o 
credor contratar um advogado que resolveu extrajudicialmente sua questão, 
ao obter indenização por perdas e danos sem necessidade de ingressar em 
juízo, haverá prejuízo para ele se da quantia obtida tiver que deduzir os 
honorários devidos ao profissional. E se houve necessidade de ajuizar a ação, 
o prejuízo deve ser de fato ressarcido, porque o advogado não trabalhou 
exclusivamente pela sucumbência, sendo certo que não há prova nos autos de 
que teria sido possível a ele contratar advogado que o fizesse ou que não era 
essa a remuneração adequada ao caso. Por isso é que a disposição se revela 
adequada: para que a indenização devida aos autores, vítima do 
inadimplemento, seja plena, sem necessidade de dedução dos honorários da 
atuação extrajudicial. Caso o valor dos honorários contratados pelo credor se 
revele exagerado, haverá abuso de direito (art. 187) e só se reconhecerá a ele o 
direito ao pagamento de honorários adequados ao que usualmente se paga por 
atividades daquela espécie – indicada, inclusive, pela Tabela de Honorários da 
OAB. Nem se imagine que o fato represente novidade no sistema indenizatório. 
Diariamente, condenam-se causadores de danos a indenizar o valor dos 
honorários médicos, que também se sujeitam à verificação de sua 
razoabilidade. Idêntico tratamento merecerão os honorários de 
advogado.Porque não há palavras inúteis no Código Civil, a concepção de que 
a verba honorária devida é apenas aquela resultante da distribuição de 
sucumbência decorrente da relação jurídico processual afigura-se equivocada, 
porque tal solução adviria da aplicação do art. 20 do Código de Processo Civil. 
Daí porque afirma Luiz AntonioScavone Junior que “[n]ão há como negar 
que o pagamento dos honorários, pelo credor, para, através de advogado, 
buscar o pagamento que não foi efetuado, constitui um dano emergente que 
não pode ficar sem ressarcimento, o que agora resta claro em razão da 
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redação dos arts. 389, 395 e 404, do Código Civil” (Do Descumprimento das 
Obrigações, Juarez de Oliveira, 2007, fs. 172), ressaltando o autor que a 
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 23 da Lei n. 8906/94, é do 
advogado, de modo que o credor suportaria esse prejuízo, o que contraria até 
mesmo a tendência expansionista dos danos indenizáveis à vista da busca 
pela reparação integral na sociedade de risco moderna potencialmente danosa 
(cf. Fernando Noronha, Direito das Obrigações, v. 1, Saraiva, 2003, p. 
542).A propósito, confira-se o enunciado n. 426 do CJF: Art. 389: Os 
honorários advocatícios previstos no art. 389 do Código Civil não se 
confundem com as verbas de sucumbência, que, por força do art. 23 da Lei n. 
8.906/1994, pertencem ao advogado. As dificuldades apontadas para a 
incidência deste dispositivo, respeitadas as opiniões divergentes, não 
convencem de que os honorários dispendidos pela parte não culpada pelo 
inadimplemento não sejam reembolsáveis pelo culpado.Se o credor contratar 
um advogado que resolveu extrajudicialmente sua questão ao obter 
indenização por perdas e danos sem necessidade de ingressar em juízo, 
haverá prejuízo para ele se da quantia obtida tiver que deduzir os honorários 
devidos ao profissional. Por isso é que a disposição se revela adequada: para 
que a indenização devida ao credor, vítima do inadimplemento, seja plena, 
sem necessidade de dedução dos honorários da atuação extrajudicial. Caso o 
valor dos honorários contratados pelo credor se revele exagerado, haverá 
abuso de direito (art. 187) e só se reconhecerá a ele o direito ao pagamento de 
honorários adequados ao que usualmente se paga por atividades daquela 
espécie – indicada, inclusive, pela Tabela de Honorários da OAB. Nem se 
imagine que o fato represente novidade no sistema indenizatório. Diariamente, 
condenam-se causadores de danos a indenizar o valor dos honorários 
médicos, que também se sujeitam à verificação de sua razoabilidade. Idêntico 
tratamento merecerão os honorários de advogado.Vale acrescentar, no que se 
refere à posição adotada pelo E. STJ, que em decisão monocrática de março de 
2013, o eminente Min. Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu serem devidos 
os honorários contratuais:“Por outro lado, com razão o recorrente no que toca 
aos honorários advocatícios contratuais despendidos com o patrono da causa, 
pois a interpretação estabelecida pelo Tribunal de origem diverge do 
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior acerca do tema. O egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o tema, assim 
assentou, verbis:Os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu 
advogado, consoante entendimento reiterado da jurisprudência, não 
constituem dano material emergente passível de reparação.'Trata-se de livre 
pactuação entre o litigante e o seu respectivo procurador, sem que a parte 
adversa dela tenha participado, de modo que não pode ser compelida a arcar 
com a referida verba (fl. )122).Percebe-se afronta às regras dos arts. 389, 395, 
404, e 944 do Código Civil/02, dispositivos que tenho implicitamente como 
prequestionados, pois foi registrada a impossibilidade de pleito de indenização 
no que concerne aos honorários contratuais.Por certo não há confundir essa 
verba honorária com aquela decorrente da sucumbência, em face do 
ajuizamento de demanda e arbitrada pelo juízo, pois não seria necessário 
sequer referir o seu ressarcimento em sede de direito material, quando o 
direito processual possui regra específica a disciplinar os honorários 
sucumbenciais. A intenção do legislador foi estampar o direito da parte autora 
à indenização das verbas contratadas com seu advogado, revelando-se 
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legítima a previsão contratual que o resguarda” (REsp. n. 1.363.172).

Assim, fica mantida a r. sentença.

Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos 

recursos.

Hamid Bdine
Relator
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