
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000431070

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1016379-68.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA 
RUIZ ROSSI, é apelado LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos 
termos do art. 942 e § 1º do Novo CPC, deram parcial provimento ao recurso, nos 
termos do voto do Relator, vencidos o 3º e o 4º Desembargadores, que davam 
provimento em maior extensão. Fará declaração de voto o 3º Desembargador..", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO 
PAZINE NETO (Presidente), PEDRO KODAMA, SERGIO GOMES E JOSÉ 
TARCISO BERALDO.

São Paulo, 21 de junho de 2016. 

Israel Góes dos Anjos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 18.053

A.C. Nº 1016379-68.2015.8.26.0100  SÃO PAULO

APTE: CAMILA RUIZ ROSSI

APDO: LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. Extravio de bagagem. Sentença de parcial 
procedência. Pretensão da autora de reforma. CABIMENTO 
EM PARTE: O extravio da bagagem da autora restou 
incontroverso. Danos morais configurados e que devem ser 
reparados, cabendo a majoração do valor da indenização. 
Danos materiais também configurados e provados, cabendo 
o ressarcimento.

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. Ressarcimento dos 
honorários advocatícios contratuais. 
INADMISSIBILIDADE: O ressarcimento dos honorários 
advocatícios contratuais é descabido, pois essa contratação 
não pode ser imputada a terceiro que não participou dela, 
mesmo porque, há previsão legal (art. 20 e incisos do CPC) 
que visa compensar o vencedor dos honorários do advogado 
que contratou. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de fls. 100/103, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente 

procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida por 

Camila Ruiz Rossi contra Lufthansa  Deutsche Lufthansa AG, para 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 1.500,00, com juros de mora de 1% ao mês da data do evento danoso e 

correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça da data do 

arbitramento. Diante da sucumbência recíproca, pela r. sentença,  cada uma 
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das partes arcará com os honorários de seu advogado em com 50% das 

custas e despesas processuais.

Apela a autora a fls. 117/131 sustentando que teve 

gastos não programados em razão do extravio da sua bagagem, tendo sido 

privada de seus pertences, como itens de higiene e roupas básicas, 

inclusive para suportar o frio. Esclarece que não sabia se o extravio seria 

temporário ou definitivo. Alega que a jurisprudência vem mudando seu 

entendimento e passando a adotar a teoria da reparação integral do dano, 

cabendo assim a restituição dos honorários advocatícios contratuais. 

Argumenta que o valor da indenização pelos danos morais sofridos deve 

ser majorado diante das circunstâncias do caso em questão. Pleiteia o 

provimento do recurso para julgar a ação totalmente procedente.

A ré apresentou contrarrazões a fls. 136/143.

É o relatório.

Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, 

inclusive quanto aos honorários, em razão de sua vigência na data da r. 

sentença e na data do recurso.

A apelante moveu ação de indenização por danos 

morais e materiais contra a ré em razão do extravio da sua bagagem 

quando chegou ao seu destino.

Inconformada com a procedência parcial da ação 

interpôs recurso de apelação.
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O recurso merece provimento em parte.

O extravio da bagagem da apelante restou 

incontroverso. 

Frise-se que o fato de ter sido localizada e entregue 

dois dias depois não minimiza a falha na prestação do serviço da apelada. 

Esses dias de atraso causaram incomodo à apelante, devendo ser observado 

que ela certamente chegou ao aeroporto três horas antes do voo como 

recomenda a companhia aérea e viajou durante 10 horas aproximadamente. 

Certamente, contava com a sua bagagem, com seus pertences pessoais para 

se acomodar tranquilamente no hotel, o que não foi possível. 

A empresa fornecedora do serviço responde 

objetivamente pelos atos de seus subordinados. Essa responsabilidade só é 

afastada se provada culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou 

na hipótese do motivo do evento danoso ser estranho às atividades da 

empresa, o que não é o caso dos autos.

Evidente, portanto, o dever de indenizar o apelado 

pelos danos causados.

A ausência de legislação específica torna difícil a 

fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem 

o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, 

da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter 
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dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto 

compensatório, em relação à vítima, tudo com o fim de minimizar os 

efeitos dos aborrecimentos.

A indenização por danos morais não pode ser 

exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem 

pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que 

é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização 

pelos dissabores experimentados.

Tendo em conta tais critérios, cabível a majoração do 

valor da indenização pelos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

diante das características do presente caso, atendendo aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não se pode também 

acolher o valor pretendido pela autora.

Com razão a apelante também em relação aos danos 

materiais.

Não se mostra infundada a pretensão da apelante de 

ressarcimento da roupa e de objetos de higiene pessoal, que foram 

comprados porque ao sair do aeroporto sem a sua bagagem certamente não 

tinha a menor ideia de quando iria reavê-la. 

Os gastos estão devidamente demonstrados pelos 

comprovantes de fls. 21/22, não se mostrando excessivo o valor total de R$ 

1.245,51, considerando-se que a apelante estava em Lisboa, em época de 

frio.
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Sem razão, porém, quanto à indenização por danos 

materiais decorrente da contratação de advogado particular, pois essa 

contratação não pode ser imputada a terceiro que não participou do 

contrato, mesmo porque, há previsão legal (art. 20 e incisos do CPC) que 

visa compensar o vencedor dos honorários do advogado que contratou.

Em caso análogo já se pronunciou esta E. 37ª Câmara 

de Direito Privado:

“INDENIZAÇÃO  DANO MORAL E DANO MATERIAL  
INADIMPLÊNCIA  INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO  RÉ REVEL
 (...)
INDENIZAÇÃO  DANO MATERIAL  CONTRATAÇÃO DE 
ADVOGADO  O contrato de honorários vincula apenas o 
advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento pela 
contratação do profissional.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação Cível nº 
0371116-47.2010.8.26.0000, Relator Desembargador ROBERTO 
MAC CRACKEN, j. 10.2.2011).

Nesse mesmo sentido já decidiu esta C. Corte:

“DANO MATERIAL  Despesas com a contratação de advogado 
particular para a defesa do direito da parte em Juízo que não 
podem ser imputadas ao terceiro que não participou daquela 
relação  Sentença parcialmente reformada  Recurso do réu 
provido em parte” (Apelação Cível nº 9168221-75.2009.8.26.0000, 
Relator Desembargador PAULO PASTORE FILHO, 17ª Câmara 
de Direito Privado, j. 13.3.2013).

Desta forma, o recurso merece ser provido em parte 

para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 

(oito mil reais), bem como para condenar a ré ao pagamento de 
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indenização pelos danos materiais no valor de R$ 1.245,51. Tendo em 

conta a sucumbência em maior parte, arcará a ré com o pagamento das 

custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de R$ 2.000,00. 

Mantida no mais a r. sentença recorrida.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO 

ao recurso, nos termos da fundamentação acima.  

ISRAEL GÓES DOS ANJOS

Relator
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Apelação nº 1016379-68.2015.8.26.0100

Apelante: Camila Ruiz Rossi

Apelada: Lufthansa  Deutsche Lufthansa AG

Comarca de São Paulo

Juíza sentenciante: Adriana Cardoso dos Reis

Voto nº 15.732

 

Declaração de voto parcialmente divergente

Peço a devida vênia ao ilustre Relator Desembargador 

ISRAEL GÓES DOS ANJOS para apresentar a presente divergência parcial ao voto 

condutor do entendimento da maioria, cujo relatório adoto, nos autos da ação de 

reparação de danos materiais e morais.

Com todo respeito, ouso divergir de suas Excelências 

apenas com relação à fixação dos danos materiais relativos aos honorários advocatícios 

contratados, pois entendo que estes são devidos pela Ré, nos termos em que pleiteados 

pela Autora, ou seja, no valor equivalente a 30% do valor da condenação, decorrente do 

desembolso de verba honorária contratada em função da necessidade de promover ação 

indenizatória contra a Ré.  

A indenização por dano material tem por objetivo 

recompor, tanto quanto possível, o patrimônio lesado ao estado em que se encontrava 

antes do ato ilícito, estabelecendo posição econômica equivalente àquela que foi 

comprometida pelo dano. Portanto, provada a culpa do agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, ou a sua responsabilidade objetiva, a 
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indenização haverá de ser a mais completa possível (art. 186 c.c o art. 927 ambos do 

Código Civil). 

Frise-se que a contratação de advogado se mostrou 

essencial para que a Autora tivesse observado seu direito pela Ré, o que implica na 

responsabilidade da Ré pela necessidade da utilização dos serviços do profissional de 

Direito, até porque sem sua intermediação não pode a parte litigar em Juízo (artigo 103 

do atual Código de Processo Civil, artigo 36 do CPC/1973).  Não é o usual que o 

advogado trabalhe apenas pelos honorários da sucumbência, em razão do que se mostra 

devida sua restituição, sem que se justifique tenha a Autora que suportar esse custo, nos 

termos do disposto nos artigos 389, 395 e 944 do Código Civil, no caso ora em exame.

Consoante jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, confira-se:

 “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.    1. Os honorários advocatícios contratuais integram os 

valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto 

nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. A fim de reparar o dano 

ocorrido de modo integral, uma vez que a verba é retirada do patrimônio da 

parte prejudicada, é cabível àquele que deu causa ao processo a reparação da 

quantia.   2. Diversamente do decidido pela Corte de origem, este Superior 

Tribunal já se manifestou no sentido da possibilidade da inclusão do valor dos 

honorários contratuais na rubrica de danos materiais.   Agravo regimental 

impróvido"  (AgRg no REsp 1410705/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015);
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"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALOR DEVIDO A TÍTULO 

DE PERDAS E DANOS. IMPROVIMENTO.    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. (REsp 1.134.725/MG, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 24/06/2011) 2.- Agravo 

Regimental impróvido" (AgRg nos EDcl no REsp 1412965/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014).

Anote-se que o valor reclamado pela Autora se mostrou de 

todo razoável para o caso em questão e o trabalho normalmente desenvolvido pelo 

profissional.

São essas as razões pelas quais entendo pelo parcial 

provimento do apelo da Autora, porém em maior extensão, para abarcar também os 

danos materiais decorrentes dos honorários advocatícios contratuais. 

João Pazine Neto

3º Juiz - Vencido
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
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1 7 Acórdãos 
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8 10 Declarações de 

Votos
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