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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1082461-81.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMAR SAID 
SAIFI, é apelado SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MATHEUS 
FONTES (Presidente) e CAMPOS MELLO.

São Paulo, 12 de maio de 2016

ALBERTO GOSSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: São Paulo (Foro Central) – 26ª Vara Cível
Apelação nº: 1082461-81.2015.8.26.0100
Apelante: Omar Said Saifi 
Apelada: South Africa Airways Proprietary Limited
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Nogueira

VOTO N.º 7.002

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS, FUNDADOS NOS PREJUÍZOS CAUSADOS 
PELA NÃO EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS COM CARTÃO DE 
CRÉDITO CLONADO E PELA CONTRATAÇÃO DE 
ADVOGADO PARA A PROPOSITURA DESTA DEMANDA.

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS VALORES 
DESEMBOLSADOS PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ 
PERMITIU O EMBARQUE DE PASSAGEIROS QUE 
ADQUIRIRAM BILHETES POR MEIO DE CARTÃO DE 
CRÉDITO CLONADO, APESAR DE O AUTOR TER 
REALIZADO O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS EM 
TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA RÉ 
QUANTO AOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O 
CANCELAMENTO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO 
PAGAMENTO DE R$ 7.013,14, COM INCIDÊNCIA DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O DESEMBOLSO, E DE 
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO 
A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 
DESCABIMENTO. O ADVOGADO PODE CUMULAR O 
RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE 
SUCUMBÊNCIA, DO QUAL DETÉM DIREITO AUTÔNOMO, 
OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO CONTRATADO COM 
SEU CLIENTE (ARTS. 23 E 33 DA LEI Nº 8.906/1994 E DO 
ART. 35, § 1º, DA RESOLUÇÃO EXPEDIDA PELO 
CONSELHO FEDERAL DA OAB EM 1995  CÓDIGO DE 
ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB), TODAVIA, NÃO SE PODE 
EXIGIR DO VENCIDO, A PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS 
CONTRATADOS ESPECIFICAMENTE PARA A DEMANDA 
CONTENCIOSA ENTRE AS PARTES, PORQUE IMPLICARIA 
SUPERPOSIÇÃO INARMONIZÁVEL COM O MINUCIOSO 
CRITÉRIO DETERMINADO PELA NORMATIVA COGENTE 
ESTABELECIDA NOS CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 
1973 OU DE 2015.
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REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO DIREITO 
DE PERSONALIDADE. AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO 
EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DAS PASSAGENS 
AÉREAS CONFIGUROU MERO DISSABOR.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos,

Trata-se de apelação cível interposta da sentença de fls. 

137/142, cujo relatório se adota, que rejeitou os pedidos da ação de 

indenização por danos morais e materiais, ajuizada por OMAR SAID SAIFI 

contra SOUTH AFRICA AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED. Assim 

decidiu porque o autor não comprovou que notificou a companhia aérea em 

tempo hábil para evitar o embarque dos passageiros que compraram as 

passagens com cartão de crédito clonado. Além disso, entendeu que a análise 

da regularidade da compra dos bilhetes cabia ao autor ou à agência de 

viagens Rextur Advance Consolidadora, para a qual ele trabalhava. 

Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.

Apela o autor (fls. 144/157). Diz nula a sentença por 

cerceamento de defesa porque é necessária a oitiva de testemunhas e de 

perícia para explicitar o conteúdo dos históricos de reserva de passagens 

aéreas.

Sustenta que vendeu seis passagens aéreas e que, 

posteriormente, teria sido informado pela companhia aérea de que a compra 

havia sido realizada por meio de cartão de crédito clonado.
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Afirma que conseguiu cancelar duas passagens em tempo 

hábil, entretanto, esses dois passageiros conseguiram embarcar porque a 

companhia aérea, de forma inexplicável, reemitiu os bilhetes no aeroporto. 

Assevera que os históricos de reserva demonstram que 

essas duas últimas passagens foram canceladas tanto por ele quanto pela 

agência Rextur Advance Consolidadora. 

Por fim, espera que a empresa ré seja condenada ao 

pagamento de indenização por dano material, no valor total de R$ 12.013,14, 

em razão dos prejuízos causados pelo não cancelamento das passagens e pela 

contratação de advogado para a propositura desta demanda. Além disso, 

requer o pagamento de reparação por dano moral, em quantia a ser arbitrada 

pelo juízo.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 158) e respondido 

(fls. 174/182).

É o relatório.

Trata-se de ação com pedido de indenização por danos 

morais e materiais, fundados nos prejuízos decorrentes do não cancelamento 

dos bilhetes de passagem aérea nº 083-3932025011 e 083-3932025012, no 

valor total de R$ 7.013,14, vendidas pelo autor, agente de viagens, e 

compradas por terceiros que teriam utilizado cartão de crédito clonado na 

operação (fls. 17/18).
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Primeiramente, vale dizer que a sentença não é nula por 

cerceamento de defesa porque a oitiva de testemunhas e a realização de 

perícia são desnecessárias para a solução da lide, uma vez que as alegações e 

os documentos apresentados nos autos são suficientes a análise do caso, 

conforme será discutido a seguir. 

Na contestação, a ré afirmou que “... causa estranheza a 

presente ação para a empresa aérea. Os bilhetes foram emitidos pela agência de viagens e, 

essa empresa, querendo, poderia ter suspendido ou cancelado o bilhete pelo sistema GDS 

(que será melhor explicado no próximo tópico), porém, não o fez e consentiu a viagem aos 

dois passageiros” (fls. 54).

Em seguida, o autor apresentou petição acompanhada da 

cópia das mensagens eletrônicas enviadas para a agência Rextur Advance 

Consolidadora, para demonstrar a realização do cancelamento e do pedido de 

reembolso dos mencionados bilhetes no dia 18 de junho de 2014, às 16h45, 

ou seja, quase sete horas antes do horário do voo, que ocorreu às 23h35 (fls. 

118/119 e 126).

A empresa ré foi intimada para se manifestar quanto aos 

referidos documentos, todavia, quedou-se inerte (fls. 134/136).

Ressalte-se que os e-mails trocados entre o autor e a 

agência de viagem no dia 20 de junho de 2014 discutem o reembolso dos 

bilhetes e não há menção alguma de que o pedido de cancelamento ocorreu 

somente naquele dia (fls. 22). 

Portanto, a ré deve indenizar o autor na quantia de R$ 

7.013,14, com incidência de correção monetária, desde o desembolso, e de 
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juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo em vista que restou 

comprovado nos autos o cancelamento dos bilhetes nº 083-3932025011 e 

083-3932025012 em tempo hábil e que, mesmo assim, os compradores 

conseguiram embarcar e seguir viagem, sem qualquer justificativa por parte 

da companhia aérea.

Por outro lado, é incabível o pedido de indenização por 

dano material decorrente da contratação da prestação de serviços de 

advogado para a propositura desta demanda.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Lei nº 8.906 de 4.7.1994) “assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos 

de sucumbência” (grifei  art. 22). Quanto a estes últimos enuncia que “Os 

honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença 

nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja 

expedido em seu favor” (grifei  art. 23).

Em comentários ao Estatuto da Advocacia, Paulo Luiz 

Netto Lôbo assinala: “Não há critérios definitivos que possam delimitar a fixação dos 

honorários advocatícios, porque flutuam em função de vários fatores, alguns de forte 

densidade subjetiva, tais como o prestígio profissional, a qualificação, a reputação na 

comunidade, o tempo de experiência, a titulação acadêmica, a dificuldade da matéria, os 

recursos do cliente, o valor da demanda, etc.”, aos quais facilmente poderiam ser 

acrescentados o tempo de trabalho demandado, as dificuldades e 

complexidade inerente à causa além de outros fatores. Prossegue o autor 

advertindo que os honorários advocatícios devem ser fixados com 
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moderação, atendendo “o padrão médido em situação assemelhadas” (Comentários 

ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 

128/129).

No que diz respeito aos honorários de sucumbência 

assinala que “A legislação anterior estabelecia que os honorários fixados na condenação 

contra a parte vencida ou sucumbente, na ação, pertenceciam à parte vencedora. O Estatuto 

inverteu radicalmente a titularidade desses específicos honorários, a saber, da parte 

vencedora para seu advogado. Com efeito, mudou o fundamento e a natureza dessa 

condenação, deixando de ser indenização das despesas despendidas pela parte vencedora 

para consistir em parte da remuneração de seu advogado, cujo ônus é imputado à parte 

vencida” (obra citada, p. 134).

Enfatize-se que o Código de Processo Civil de 1973 

acentua no artigo 20 (norma processual de natureza cogente) que “A sentença 

condenará o vencido a apagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

advocatícios. Essa verba honorária será devida, também nos casos em que o advogado 

funcionar em causa própria”.

Esse caráter autônomo dos honorários advocatícios de 

sucumbência, devidos até mesmo se a parte vencedora não os tivesse 

expressamente pedido na inicial, recebeu um reforço significativo do Código 

de Processo Civil de 2015 que distinguiu o direito da parte vencedora ao 

ressarcimento pelas despesas processuais (artigo 84) do direito que cabe ao 

advogado da parte vencedora de receber diretamente da parte vencida os 

honorários de sucumbência (artigo 85), dispondo com maior minúcia a 

respeito do tema e enunciando que “Os honorários constituem direito do advogado e 

têm natureza alimentar, com os mesmo privilégios dos créditos oriundos da legislação do 

trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial” (artigo, § 14, 
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sem similar no CPC/73).

Ninguém em sã consciência irá objetar que a percepção 

de uma remuneração adequada constitui postulado inafastável do bom 

exercício da advocacia, pedra angular para que o advogado possa exercer 

condignamente sua prestação de serviços, auferir justa compensação pelo 

trabalho despendido e ainda cumprir com o munus atribuído pela função 

social, de natureza essencial que lhe é imputada pela Constituição Federal 

(art. 133), pelo próprio Estatuto e pelo Código de Ética.

Não há divergência quanto ao direito de o advogado 

contratar honorários com seu cliente (honorários convencionais ou 

contratuais) e de perceber autonomamente os honorários de sucumbência 

objeto de condenação em demanda judicial, advertindo, no entanto, o Código 

de Ética, norma interna corporis, que deve o advogado levar em 

consideração, na hora da contratação dos honorários convencionais, a verba 

porventura percebida em razão da sucumbência (§ 1º do artigo 35 CEP). 

Claro, destarte, que o advogado pode cumular honorários 

contratados e honorários de sucumbência na relação com seu cliente.

A questão espinhosa que se coloca é se pode a parte 

vencedora em demanda judicial exigir que a parte vencida suporte, além dos 

honorários de sucumbência arbitrados pelo juiz, os honorários contratados 

com seu advogado.

A jurisprudência tem oscilado, mas o posicionamento 
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majoritário vai no sentido de que os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil 

asseguram o princípio da reparação integral, o que não se harmonizaria com 

o fato de a parte vencedora ser obrigada a suportar um desfalque na 

indenização, correspondente ao que irá despender com seu advogado e que 

não será coberto pela sucumbência arbitrada pelo juiz.

Nesse particular julgados mais recentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.725-MG, j. 14.6.2011, DJe 

24.6.2011, REsp 1.027.797-MG, j. 17.2.2011, DJe 23.2.2011 da relatoria da 

E. Ministra Nancy Andrighi; AgRg no REsp 1.410.705-RS, da relatoria do 

E. Ministro Humberto Martins, j. 10.202015, DJe 10.2.2015) e deste Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apel. 0023306-

91.2011.8.26.0008, 15ª Câm. Estr. Dir. Priv., da relatoria do E. 

Desembargador Itamar Gaino, j. 25.5.2015, ponderando o montante objeto da 

condenação; Apel. 1010288-93.2014.8.26.0100 da 3ª Câm. Dir. Priv., da 

relatoria do E. desembargador Alexandre Marcondes, j. 16.7.2015 com a 

ressalva de não se tratar de quantia exorbitante o abusiva; Apel. 

1126797-10.2014.8.26.0100-SP, 4ª Câm. Dir. Priv. Da relatoria do E. 

Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr., j. 16.7.2015; Apel. 

4004859-58.2013.8.26.0576, São José do Rio Preto, 3ª Câm. Dir. Priv., da 

relatoria da E. Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, j. 13.7.2015 em 

que se ressalvou: “Contudo, somente deverão ser ressarcidos os honorários contratuais 

não vinculados ao sucesso da demanda vez que tal arbitramento é indevido”  

Entendo, porém, que não se pode postular, perante a 

parte contrária, o recebimento dos honorários contratados especificamente 

para a demanda contenciosa, quando a lei prevê honorários de sucumbência.
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 O autor apresentou o contrato firmado com seu 
advogado para o ajuizamento da presente demanda, o qual prevê, a título de 
pagamento, o valor de R$ 10.000,00 (cláusula nº 3  fls. 29).

Afirma-se  especificamente no que respeita a honorários 

contratados entre o advogado e seu cliente para as questões que envolvam 

diretamente a demanda ou demandas judiciais, que o advogado pode, sim, 

cobrar de seu cliente, os honorários contratuais e cumulá-los com o 

recebimento dos de sucumbência, arbitrados em Juízo, devendo respeitar os 

ditames do § 1º, do artigo 35, do Código de Ética da Ordem dos Advogados, 

sob o crivo de análise, pelo Judiciário, quanto a eventuais situações de abuso. 

Mas no que diz respeito à cobrança, a título de 

ressarcimento desses honorários convencionados (especificamente para a lide 

contenciosa), não pode buscar a reparação perante a parte contrária, porque 

implicaria em indevida cumulação com a função precípua dos honorários de 

sucumbência, estes sim, arbitrados pelo Judiciário com a finalidade de 

remunerar o causídico da parte vencedora.

Não parece possível harmonizar a função dos honorários 

sucumbenciais, que deverão ser aquilatados pelo juiz, (atento para os 

indicativos previstos no parágrafo 3º e alíneas do artigo 20 do CPC, norma de 

ordem pública diga-se uma vez mais), com os honorários convencionais, 

porque tal cumulação esvaziaria a função jurisdicional nesse particular. 

Bastaria a parte vencedora exibir o contrato de 

honorários, para que o juiz ratificasse o quantum ali disposto, com o dever, é 

certo, de refrear o abuso, mas este, como conceito jurídico indeterminado 

que é fatalmente jogaria por terra o balizamento previsto entre 10% e 20% (§ 
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3º, art. 20 CPC/73, § 2º, art. 85 do CPC/15) orientados pelo legislador 

processual, dando causa a um incremento de complexidade assaz tormentoso 

à já complexa atribuição de fixar os honorários de sucumbência.

 

Analise-se que com o justo, louvável e necessário intuito 

de atribuir uma remuneração condigna ao profissional da advocacia, o CPC 

de 2015 instituiu honorários advocatícios de sucumbência para a hipótese de 

interposição de recurso (§ 11, art. 85), vedou a compensação em caso de 

sucumbência parcial (§ 14, art. 85) e dispõe com detalhamento muito maior 

as hipóteses e soluções para cada caso concreto. 

De tudo quanto exposto e com o intuito de esboçar uma 

harmonização é que se reafirma o entendimento de que a parte vencedora não 

poderá cobrar os honorários convencionados da parte perdedora quando a lei 

prevê honorários de sucumbência. 

A se pensar o contrário estar-se-ia estabelecendo uma 

nova tábua de critérios de fixação de honorários advocatícios, os contratuais, 

para suprir, confrontar ou complementar os fixados pelo juiz a título de 

honorários de sucumbência, o que acarretaria uma superposição de critérios e 

quantificações não desejável para o ordenamento.

 

Ressalve-se, que o ora exposto não exclui a cobrança de 

honorários advocatícios contratados para prestação de serviços outros que 

não aqueles afeitos especificamente à demanda judicial.

Nesta linha faz-se coro com o voto do Ministro Marco 
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Aurélio Belizze do Colendo STJ, que no julgamento do Resp nº 1482350, 

29.09.2014 assim se manifestou:

“... Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no 
julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3ª Turma, minha relatoria, 
DJe de 23.02.2011, penso que a expressão 'honorários de 
advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser 
interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à 
atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio 
de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício 
legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, 
obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vale 
dizer, o termo 'honorários de advogado' contido nos mencionados 
dispositivos legais compreende apenas os honorários contratuais 
eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências 
extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, 
objetivando o recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o 
ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já 
na petição inicial, indenização por esses honorários contratuais  
pagos ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do 
débito  mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito ao 
reembolso da verba honorária paga para a adoção das medidas 
judiciais”, em citação destacada pelo E. Desembargador desta 20ª 
Câm. Dir. Priv., Manoel Ricardo Rebello Pinho, no julgamento da 

Apelação 0011832-34.2011.8.26.0361, j. 27.4.2015.

Por fim, não há falar em reparação por dano moral, uma 

vez que o autor não comprovou qualquer lesão aos seus direitos de 

personalidade em razão do não cancelamento das passagens aéreas, fato que, 

de acordo com os documentos apresentados nos autos, não passou de mero 

aborrecimento.

Diante da sucumbência recíproca, as custas e as despesas 

processuais serão repartidas meio a meio e as partes deverão suportar o 

pagamento dos honorários advocatícios dos seus respectivos patronos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1082461-81.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 13/13

Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, 

apenas para condenar a apelada ao pagamento de indenização do valor das 

passagens aéreas.

Alberto Gosson
Relator
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