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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1123173-50.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEUTSCHE 
LUFTHANSA A.G., são apelados SERGIO DE CILLO e LUCIANA FATALLA 
BRANCO FELIX DA SILVA.

ACORDAM, em 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria 
de votos. Vencido o relator, que o provia em parte e declara voto. Acórdão com o 
revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ITAMAR GAINO, vencedor, SILVEIRA PAULILO (Presidente), vencido, SILVEIRA 
PAULILO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 9 de novembro de 2015

ITAMAR GAINO

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1123173-50.2014.8.26.0100
APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. 
APELADOS: SERGIO DE CILLO E LUCIANA FATALLA BRANCO FELIX DA 
SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO Nº 34816

Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Extravio de 
bagagem. Indenização por danos materiais, morais e por 
honorários advocatícios contratuais.   

Os honorários contratuais não se confundem com os da 
sucumbência. Estes são fixados em juízo e seu recebimento 
constitui direito do advogado, que pode exigi-los pessoalmente 
da parte que sucumbiu, não se prestando a compensar o credor 
pelo desembolso dos primeiros. 

Recurso não provido.

Adota-se o r. relatório elaborado pelo I. Relator sorteado, 
conforme segue:

“Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença 
que julgou procedente a demanda para o fim de condená-la ao apagamento da 
quantia de R$ 5.066,00 a título de danos materiais, corrigida monetariamente a 
partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 
contar da citação; da quantia de R$ 7.000,00 em favor de cada autor, a título 
de danos morais, corrigida monetariamente a contar da publicação da decisão, 
nos termos da súmula 362 do E. STJ, pela tabela divulgada pelo TJSP e 
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e 30% do 
montante indenizatório a título de honorários advocatícios contratuais. 
Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Alega, em apertada síntese, preliminar de cerceamento de 
defesa na medida em que não houve audiência de instrução e julgamento, não 
sendo realizada a oitiva dos apelados para que fosse comprovado o alegado 
dano moral ocorrido por razão do extravio da bagagem durante a viagem. 
Afirma que a bagagem dos apelados foi devolvida em perfeito estado, embora 
com atraso, o que não poderia ensejar indenização, até porque os documentos 
juntados aos autos não são hábeis a demonstrar o alegado dano material. 
Afirma, ainda, que os documentos juntados aos autos não poderiam servir 
como prova já que estão em outra língua. Negam a ocorrência de dano moral, 
defendendo a tese da ocorrência do mero aborrecimento. Defende a 
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necessidade de aplicação da Convenção de Montreal ao caso, razão pela qual 
pretende a limitação do valor indenizatório ao teto estabelecido no mencionado 
diploma legal, no caso de se comprovar algum dano aos apelados. Impugna, 
ainda, os honorários advocatícios contratuais, eis que se trata de contrato 
celebrado com os apelados e seu patrono, sendo que o apelante não 
participou do ajuste.”

É o relatório.

Entende-se que o fundamento para o deferimento da 
indenização por danos materiais representados por honorários advocatícios 
contratuais está nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil.

É a necessidade de reparação integral do dano. Para obter 
em juízo o reconhecimento de seu direito, a parte depende necessariamente 
da contratação de advogado, com o consequente pagamento de honorários. 
Normalmente é firmado um contrato, regulando-se as obrigações do causídico 
e a respectiva remuneração.

Os honorários contratuais evidentemente não se 
confundem com os da sucumbência, estes que são fixados em juízo e cujo 
recebimento constitui direito do advogado, que pode exigi-los pessoalmente 
contra a parte que sucumbiu. 

Assim, os honorários da condenação não servem a 
compensar o credor pelo desembolso dos honorários contratuais. E se não 
houver condenação do devedor à reparação dos danos representados pelos 
honorários contratuais, a reparação não será integral. 

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça: 

“A regra prevista na atual codificação civil estatui expressa 
previsão acerca da possibilidade de cobrança de honorários de advogado em 
decorrência da mora do devedor, que acarretará, ainda, a incidência de 
correção monetária e juros, além do ressarcimento dos prejuízos outros que 
guardem liame causal com o inadimplemento. Por certo não há confundir essa 
verba honorária com aquela decorrente da sucumbência, em face do 
ajuizamento da 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.”1

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. 
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PERDAS E DANOS. 
PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 
CÓDIGO CIVIL. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de 
declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2. O dissídio 
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre 
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A quitação em 
instrumentos de transação tem de ser interpretada restritivamente. 4. Os 
honorários convencionais integram o valor devido a título de perdas e 
danos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. 5. O pagamento dos 
honorários extrajudiciais como parcela integrante das perdas e danos 
também é devido pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, diante 
da incidência dos princípios do acesso à justiça e da restituição integral 
dos danos e dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, que podem ser aplicados 
subsidiariamente no âmbito dos contratos trabalhistas, nos termos do 
art. 8o, parágrafo único, da CLT. 6. Recurso especial ao qual se nega 
provimento.”2

“Civil e Processual Civil. Valores despendidos a título de 
honorários advocatícios contratuais. Perdas e danos. Princípio da restituição 
integral. 1. 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. 2. Recurso especial a que se nega provimento.”3

É oportuno transcrever os fundamentos adotados pela 
Ministra Nancy Andrighi, no julgamento acima citado:

“O Código Civil de 2002 nos termos dos arts. 389, 395 e 
404 determina, de forma expressa, que os honorários advocatícios integram os 
valores devidos a título de reparação por perdas e danos. Os honorários 
mencionados pelos referidos artigos são os honorários contratuais, pois os 
sucumbenciais, por constituírem crédito autônomo do advogado, não importam 

1 REsp n.º 1.137.235-RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ªTurma, DJe 23/03/2012.
2 REsp n.º 1.027.797-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 23/02/2011.
3 REsp 1.134.725-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/06/2011.
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em decréscimo patrimonial do vencedor da demanda. Assim, como os 
honorários convencionais são retirados do patrimônio da parte lesada para que 
haja reparação integral do dano sofrido aquele que deu causa ao processo 
deve restituir os valores despendidos com os honorários contratuais. Trata-se 
de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da equidade e da 
justiça.”

Assim, de acordo com o princípio da reparação integral do 
dano, deve a ré responder também pelos danos materiais causados aos 
autores e representados pelos honorários advocatícios contratuais. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-
se na íntegra a sentença.

ITAMAR GAINO

Revisor e 

Relator designado
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Voto nº 39755
Apelação nº 1123173-50.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Deutsche Lufthansa A.g. 
Apelados: Sergio de Cillo e Luciana Fatalla Branco Felix da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Ousei discordar dos doutos votos vencedores, embora 
assinalado respeito, pelas razões que passo a expor:

Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que 
julgou procedente a demanda para o fim de condená-la ao apagamento da quantia de R$ 
5.066,00 a título de danos materiais, corrigida monetariamente a partir de cada 
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; da quantia 
de R$ 7.000,00 em favor de cada autor, a título de danos morais, corrigida 
monetariamente a contar da publicação da decisão, nos termos da súmula 362 do E. 
STJ, pela tabela divulgada pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 
contar da citação e 30% do montante indenizatório a título de honorários advocatícios 
contratuais. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Alega, em apertada síntese, preliminar de cerceamento de 
defesa na medida em que não houve audiência de instrução e julgamento, não sendo 
realizada a oitiva dos apelados para que fosse comprovado o alegado dano moral 
ocorrido por razão do extravio da bagagem durante a viagem. Afirma que a bagagem 
dos apelados foi devolvida em perfeito estado, embora com atraso, o que não poderia 
ensejar indenização, até porque os documentos juntados aos autos não são hábeis a 
demonstrar o alegado dano material. Afirma, ainda, que os documentos juntados aos 
autos não poderiam servir como prova já que estão em outra língua. Negam a ocorrência 
de dano moral, defendendo a tese da ocorrência do mero aborrecimento. Defende a 
necessidade de aplicação da Convenção de Montreal ao caso, razão pela qual pretende a 
limitação do valor indenizatório ao teto estabelecido no mencionado diploma legal, no 
caso de se comprovar algum dano aos apelados. Impugna, ainda, os honorários 
advocatícios contratuais, eis que se trata de contrato celebrado com os apelados e seu 
patrono, sendo que o apelante não participou do ajuste.

É o relatório. 

Os apelados adquiriram passagem aérea da empresa 
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apelante DEUTSHE LUFTHANSA AG, de Frankfurt para Roma. A bagagem de ambos, 
porém, não chegou a Roma, razão pela qual permaneceram todo o período da viagem à 
Itália, 33 dias, sem seus pertences. Afirmaram que no décimo quinto dia da viagem, 
quando ainda estavam na Itália, suas malas foram entregues no endereço do Brasil, 
razão pela qual foram obrigados a comprar medicamentos e vestuário para que 
pudessem suprir as necessidades básicas do dia a dia e realizar alguns passeios 
programados para as férias. Afirmaram, assim, que tiveram prejuízo material de 
aproximadamente R$ 5.066,00, valor já convertido em reais, eis que foram obrigados a 
comprar medicamentos e peças de vestuário na Itália (fls.24/28).

Incontroverso restou o extravio das malas dos apelados 
que foram entregues no endereço do Brasil, ao invés de lhes ser entregue no destino da 
viagem.

Resta apurar se os danos materiais e morais alegados 
foram realmente experimentados.

Não há que se falar em cerceamento de defesa.

Na forma do artigo 130 do Código de Processo Civil, 
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias”, não se podendo olvidar que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, 
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (JTJ 
317/189 (AP 964.735-0/3), 344/387 (AP 7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 
185/213 (AP 1.0313.07.219415-9/001), apud Theotônio Negrão, em Código de 
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 43ª ed., 2011, pág. 
252).

Na hipótese, não houve cerceamento de defesa, pois, 
conforme dispõe o artigo 330 do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá 
diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente 
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 
audiência, como se pretendia. 

Com efeito, a apelante pretendia com o depoimento 
pessoal dos apelados apurar se realmente sofreram abalo moral com o extravio da 
bagagem. Ocorre que tal prova seria inócua na medida em que os fatos incontroversos 
nos autos bem como os demonstrados por meio dos documentos são hábeis ao pronto 
julgamento da demanda. 

Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de 
Justiça: 

“Em circunstâncias especiais, não obstante o saneamento 
da causa, ao juiz é permitido proferir o julgamento antecipado, quando a prova já se 
apresentar suficiente à decisão e a designação de audiência se mostrar de todo 
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desnecessária” (RSTJ 110/285). No mesmo sentido: “Tendo o magistrado elementos 
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a 
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo 
julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa” (STJ-6ª 
Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., 
DJU 23.3.98, p. 178).

Como já dito, os fatos incontroversos e as provas 
documentais eram suficientes para o julgamento da lide de modo que a realização de 
outras provas seria inócua, razão pela qual fica afastada a alegação de cerceamento de 
defesa.

Pois bem.

Afasta-se, também, a alegação de que os comprovantes 
das compras realizadas fora do país não podem servir de prova por estarem em outra 
língua, eis que se trata de várias notas fiscais, com valores em Euros, dos quais se 
prescinde do conhecimento da língua estrangeira para a compreensão de que se tratam 
de notas referentes a medicamentos, vestuário e mala para que tais objetos pudessem ser 
transportados. Rejeita-se, portanto, a alegação de ausência de prova dos danos materiais 
porque não em nosso vernáculo. Inconcebível seria a realização de tradução 
juramentada de notas fiscais em processo de indenização por danos materiais.

Restou demonstrado, assim, de forma suficiente o dano 
material suportado pelos apelados, eis que foram obrigados a arcar com despesa 
extraordinária de R$ 5.066,00, valor em reais dos gastos em Euros realizados na Itália, 
com valores referentes a 10 de novembro de 2014 (viagem ocorrida em setembro de 
2014). 

Descabida a tese trazida pela apelante de que, em se 
tratando de extravio temporário de bagagem, indevido seria o ressarcimento a título de 
danos materiais, sob pena de locupletamento ilícito por parte dos autores. Ora, os 
apelados tiveram gastos extraordinários somente porque a sua bagagem de viagem não 
lhes foi entregue no destino certo. Assim, é evidente que não há qualquer 
locupletamento no ressarcimento material. Tal providência, aliás, deveria ter sido 
tomada pela apelante tão logo os apelantes foram comunicados do extravio de suas 
malas. Não o fez. Devolveu a bagagem quando quase finda a viagem. Patente é a 
existência do dano material.

É oportuno frisar que o contrato de transporte constitui 
obrigação de resultado; não basta que o transportador leve o transportado ao destino 
contratado; é necessário que o faça nos termos avençados, o que inclui o transporte 
incólume da bagagem do passageiro. 

A não obtenção desse resultado importa na 
responsabilidade objetiva da transportadora pelo dano ocasionado.

Não é o caso, contudo, de indenização tarifada. Isto 
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porque o extravio de bagagem não guarda relação com os riscos do vôo, não havendo 
fundamento legal para se estabelecer a responsabilidade limitada.

Nesse sentido:

“A indenização decorrente de extravio de bagagem não 
leva em consideração o risco do ar, circunstância que inspirou a legislação especial a 
respeito de transporte aéreo. Não há, portanto, razão para ter-se como subsistentes as 
disposições limitadoras contidas na Convenção de Varsóvia ou no Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Assim, ainda que afastada a motivação do acórdão recorrido, no tocante 
ao critério hierárquico, permanece o fato de que o Código de Defesa do Consumidor se 
apresenta como norma especial no caso concreto. Nesse sentido, firmou-se a 
jurisprudência da Segunda Seção, conforme se observa do julgamento dos REsp n. 
235.678, REsp 156.238 e AGA n. 209.763 (...) Não conheço” (STJ, REsp n. 
251.323/SC, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJU n. 157-E:251, de 15.08.2000).

“Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
não mais prevalece, para efeito indenizatório, a tarifação prevista tanto na Convenção 
de Varsóvia, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o entendimento 
pacificado no âmbito da 2ª Seção do STJ” (STJ, REsp n. 316.280/SP, 4ª Turma, Rel. 
Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 06.02.2003, DJ 07.04.2003, pág. 290).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC  
Na atualidade tem-se firmado o correto entendimento no sentido da inaplicabilidade da 
Convenção de Varsóvia para solução das questões relativas ao extravio de bagagens, 
prevalecendo as regras do Direito comum, aí incluídas as do Código Civil e as do 
Código de Defesa do Consumidor. Correto o entendimento jurisprudencial de se 
deferir, de forma integral, a indenização, em não havendo acidente, vale dizer, quando 
a empresa de transporte aéreo não sofreu qualquer prejuízo. A razão disto é, 
justamente, evitar o enriquecimento ilícito do transportador pela mera alegação de que 
a mercadoria transportada não chegou ao destino, com pagamento de indenização 
inferior ao prejuízo efetivamente suportado por aquele que contratou o transporte. A 
responsabilidade limitada, segundo as disposições do Código Brasileiro de 
Aeronáutica, fica, assim, restrita às hipóteses de ocorrência do risco do transporte 
aéreo, quando a transportadora também arca com prejuízos, com o que se dá 
interpretação não vedada pela literalidade das disposições contidas nesse diploma 
legal (JTACSP 146/112)” (1º Colégio Recursal de São Paulo  Juizado Especial Cível 
da Capital/SP  Rec. 1.796  Rel. Torres Garcia  j. 07.03.1996  Revista dos Juizados 
Especiais  Fiuza Editores/SP, v. I, jul.- set. 1996, p. 45).

CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM. EXTRAVIO 
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OU PERDA. DANOS. INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 
AFASTAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. 1 - A 
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio ou perda de bagagem 
regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, ficando, pois, elidida a aplicação dos 
parâmetros tarifados da Convenção de Varsóvia. Precedente da Segunda Seção. 2 - 
Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido. (STJ, REsp 
347.449/RJ, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado 
em 26.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 342)

Sendo assim, a responsabilidade civil do transportador 
aéreo pelo extravio de bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do 
Consumidor, se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a indenização tarifada 
prevista na Convenção de Varsóvia ou a de Montreal. Aplica-se, assim, o princípio da 
responsabilidade objetiva, e considera-se abusiva a cláusula que eventualmente limite a 
responsabilidade do fornecedor pelos danos causados.  Isto porque, partindo-se de uma 
interpretação sistemática, verifica-se que as normas previstas no Código de Defesa do 
Consumidor são de ordem pública e interesse social, revogando, portanto, a legislação 
que prevê indenização restritiva por ato ilícito.

Além disso, adota-se o Código de Defesa do Consumidor 
porquanto o limite indenizatório da Convenção de Montreal restringe os direitos 
colocados na Constituição (art. 5º, V, X e XLV) e por esta razão não podem com ela 
conviver.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor diz 
expressamente que “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.”

É inequívoco que o extravio da mala na viagem de ida 
para a Itália, fazendo com que os autores permanecessem sem seus pertences por todo o 
período de suas férias, frustrou seus planos de passeios, acarretando em 
constrangimentos e dissabores, alterando significativamente o equilíbrio psíquico dos 
apelados, em momento que deveria ser de total descontração. Evidente, assim, o dano 
moral experimentado por eles. 

Acrescente-se, ainda, que o autor Sérgio de Cillo é pessoa 
de idade, que ficou privado durante toda a viagem de seus medicamentos.

Em outras palavras, nos fatos descritos e incontroversos há 
evidente dano moral consistente em “dor, vexame sofrimento ou humilhação que, 
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (SÉRGIO 
CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade Civil, 7ª 
edição, São Paulo: Saraiva, 2002, 549/50).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Quanto à fixação do valor da indenização, deve ele seguir os 

critérios da equidade, que levam em consideração a posição social dos ofendidos 

(engenheiro civil e nutricionista), o comportamento do ofensor (negligente), a intensidade 

do sofrimento (extravio de bagagem), a repercussão da ofensa (média) e o caráter educativo 

da indenização (sem enriquecimento sem causa). Observados tais critérios, tem-se que a 

importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um deles se mostra razoável e 

satisfatória para o caso.

No que tange a questão dos honorários advocatícios 
contratuais fixados na r. sentença apelada no montante de 30% sobre o valor da 
condenação, a irresignação da apelante tem razão de ser.

A matéria é tormentosa.

No Colendo Superior Tribunal de Justiça já se reconheceu a 

existência de divergência sobre a matéria. Um dos acórdãos diz: “A simples contratação de 

advogado para o ajuizamento de reclamatória trabalhista não induz, por si só, a existência 

de fato gerador de danos materiais.” Outro aresto, diametralmente oposto, assinala: “4. Os 

honorários convencionais integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos 

dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. O pagamento dos honorários extrajudiciais como 

parcela integrante das perdas e danos também é devido pelo inadimplemento de 

obrigações trabalhistas, diante da incidência dos princípios de acesso à justiça e da 

restituição integral dos danos e dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, que podem ser 

aplicados subsidiariamente no âmbito dos contratos trabalhistas”. (cf. Embargos de 

Divergência em REsp nº 1.155.527 MG, Rel. Min. Sidnei Beneti). 

Embora rejeitados estes embargos, a verdade é que se 

estabeleceu a divergência entre as 3ª e 4ª Turmas daquele egrégio Sodalício. Sem 

importância a discussão de que, na Justiça do Trabalho, a contratação de advogado é 

desnecessária para o ajuizamento da reclamação trabalhista. As teses, mesmo sem isto, se 

aplicam à Justiça Comum. É necessário saber, portanto, a quais honorários se refere a Lei 

Civil, em especial nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002.

Não se pode entender se refiram a honorários advocatícios de 

sucumbência, pois, para tanto, já existia o artigo 20 do Código de Processo Civil. É de 

longa tradição, aliás, a legislação que impõe a verba honorária como consequência da perda 

da ação. É o princípio da causalidade, objetivo: quem perde paga. A melhor orientação é a 

de que se refiram os dispositivos aos honorários extrajudiciais, aqueles que o cliente 

contrata com seu advogado. É bem verdade que o artigo 404 do Código Civil fala também 

em “custas”, vocábulo que tem sentido eminentemente processual; são as custas do 

processo, o que poderia induzir ao pensamento de que estaria falando a Lei Civil apenas em 

sucumbência. Não é verdade. O vocábulo está mal empregado e, no caso, é possível 

emprestar a ele o sentido de despesas extrajudiciais indenizáveis.

Partindo-se, portanto, do pressuposto de que a Lei Civil se 
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refere aos honorários advocatícios extrajudiciais, surge a questão mais importante, vale 

dizer, se seriam cobráveis da parte contrária que perde a ação. E é aí que houve a 

divergência jurisprudencial acima assinalada, que transbordou para as instâncias inferiores e 

se esparrama também pela doutrina.

Há um excelente artigo do Advogado ANTONIO DE 

PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA (cf. RF 402/597) abordando com profundidade o tema, 

incluídas citações doutrinárias e jurisprudenciais, concluindo pela possibilidade da 

cobrança, sem prejuízo da verba de sucumbência, em todos os casos de contratação 

extrajudicial. Há ressalva apenas quanto ao limite; se excessiva a contratação poderia haver 

redução pelo juiz. É o que diz também o v. aresto do colendo STJ já referido, relatado pela 

Ministra Nancy Andrighi. A tese está calcada na necessidade da restituição integral do 

prejuízo.

Conquanto sedutora a tese, e muito bem defendida, ouso dela 

discordar, com o máximo respeito ao doutrinador acima referido e à ilustre Ministra do 

egrégio STJ por quem tenho a mais profunda admiração e assinalado respeito. 

Tenho para mim que os dispositivos da Lei Civil acima 

enumerados vieram apenas para preencher uma lacuna existente no direito material, que se 

prestaria a confusões com a sucumbência processual. Não posso ver incluídos na 

sucumbência do Código de Processo Civil os honorários advocatícios pagos pelo 

interessado, a título de consulta, a um grande especialista que não tenha podido ou querido 

assumir a causa, mas se limitando a orientar a parte, fornecendo-lhe inclusive material 

jurídico suficiente para que possa procurar outro profissional não tão versado no tema. Na 

mesma situação ponho honorários advocatícios pagos, por força de contrato, a advogado 

que tenha defendido a parte em ação privada penal na qual logrou absolvição. Pode ela 

voltar-se contra seu acusador para cobrar os honorários despendidos. Ou ainda aqueles 

pagos a um parecerista de renome em causas difíceis. Não consigo aceitar, todavia, que 

honorários advocatícios contratados e os de sucumbência possam ser somados em 

inaceitável “bis in idem”.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 20, deu os 

parâmetros para fixação da verba honorária de sucumbência de forma a remunerar 

condignamente o patrono da parte vencedora, razão pela qual não podem concorrer com os 

extrajudiciais contratados para o mesmo fim. Isto, em meu sentir, certamente não estava na 

cogitação do Legislador e nem resulta da melhor interpretação dos textos legais.

A restitutio in integrum é, sem dúvida, um ideal a ser 

buscado, mas nem sempre possível; basta dizer poder o juiz reduzir os honorários 

contratados se entender terem sido excessivos. Não haverá restituição integral nesta 

hipótese. Ressalte-se, ademais, repugnar a consciência jurídica a imposição a alguém de 

contrato no qual não tenha sido parte. E nem se alegue que os honorários de sucumbência 
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são apenas um prêmio porquanto seria usual a contratação de pagamento 

independentemente deles. Isto pode ocorrer nos grandes escritórios de advocacia ou com 

advogados famosos; mas não é o que se tem ouvido nos pretórios acerca de grande parte da 

advocacia, que sobrevive em padrões bem mais baixos, dependendo muitas vezes da 

sucumbência. São milhares os casos em que se pede assistência judiciária. Ou, pois, 

estamos diante de uma grande fraude, ou os advogados que representam estas pessoas 

trabalham pela honorária de sucumbência. 

Para mim não faz sentido que o juiz tenha parâmetros 

processuais para o que o Legislador entendeu remuneração condigna ao advogado, mas que 

seja imposta à parte perdedora os honorários que a outra parte contratou, fazendo-se, com 

isto, tabula rasa de todo o raciocínio judicial para se chegar a uma remuneração adequada. A 

duplicidade da verba honorária impõe a conclusão de que, por mais que o juiz faça, a 

remuneração, se for inferior à contratada, será sempre inadequada, sempre inferior ao 

merecido. Em outras palavras, estaria esvaziado o conteúdo do artigo 20 do Código de 

Processo Civil. O entendimento judicial seria buscado em pura perda de tempo.

Só a ingenuidade, de outra parte, poderia ignorar que, a 

prevalecer a tese defendida pela apelante, teríamos, em todas as ações, pedidos de 

honorários contratados e reconvenção (ou pedido contraposto, conforme o caso) 

objetivando a condenação em verba honorária contratada pela parte contrária, a fazer 

principal a lide acessória, relativa à sucumbência. Teríamos a guerra dos contratos a exigir 

exame judicial, com eventuais reduções, numa verdadeira miscelânea entre direito material 

e direito processual, pois os parâmetros para a redução seriam aqueles mesmos do artigo 20 

do Código de Processo Civil.

Não argumento com a exceção, vale dizer, com possibilidade 

de fraudes, de honorários estratosféricos ou algo do gênero. Isto não seria argumento para 

deixar de aplicar a lei. Aceno, isto sim, com a interpretação da lei que me parece correta.

O Código Civil é de 2002 e, pois, recentíssimo, pelo que não 

estaria o Legislador civil fora da realidade de hoje. A Justiça é considerada cara; a 

população brasileira majoritariamente pobre; uma classe média sofrida e uma minoria rica. 

Teria querido o Legislador impor à parte perdedora o pesado ônus de pagar duplos 

honorários para a mesma finalidade, levando às últimas consequências a restitutio in 

integrum, que poderia ser mitigada pelo juiz e, pois, não ser restitutio in integrum? Acredito 

sinceramente que não.

Por enquanto falamos em tese.

No caso concreto, o trabalho desenvolvido pelo patrono é o 

realizado judicialmente, pelo que não há lugar para condenar o vencido a pagar honorários 

advocatícios extrajudiciais, contratados pela parte contrária, que importam na majoração 

pura e simples daqueles mesmos fixados na sucumbência, em duplicidade que, venia 
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concessa, não se encarta na letra ou no espírito da Lei Civil, com o máximo respeito aos que 

pensam o contrário.

Diante do exposto, pelo meu voto, o recurso é provido em 

parte, para expungir da condenação os honorários contratuais fixados no valor de 30% sobre 

o total da indenização. 

SILVEIRA PAULILO
Relator Sorteado Vencido
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