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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020401-09.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN 
CARLO GORINCHTEYN, é apelada SOUTH AFRICAN AIRWAYS.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDOS EM PARTE O RELATOR 
SORTEADO E O 5º DESEMBARGADOR, AMBOS COM DECLARAÇÃO. 
ACÓRDÃO COM O 3º DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CAMPOS MELLO, vencedor, SÉRGIO RUI, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente), 
ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.

São Paulo, 18 de agosto de 2016

CAMPOS MELLO

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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Ap. 1020401-09 .2014.8.26.0100  40 ª  VC Central  VOTO 38462
Apte:  Jean Car lo  Gor inchteyn.
Apda:  South  Afr ican Airways.  

Indenização. Transporte  aéreo internacional.  
Overbooking. Indenização de danos morais e 
materia is.  Procedência  parcial  decretada em 1º 
grau.  Decisão alterada.  Pedido de ressarcimento de 
valores concernentes  à contratação de advogado.  
Descabimento, vis to que não demonstrada atuação 
extrajudicial  do patrono. Majoração do valor  da 
indenização pelo dano extrapatrimonial  sofrido.  
Possibil idade.  Verba indenizatór ia que não está  
pautada por  cr i tério de razoabil idade.  Recurso 
provido em parte.

Trata-se de ação de reparação de danos  julgada 
parcialmente procedente pela r.  sentença de fls. 139/143  ajuizada 
por Jean Carlo Gorinchteyn em face da South African Airways S/A.

Reivindica-se  em síntese  reforma da r. sentença 
para o incremento do quantum arbitrado a título de danos morais, 
bem como que a ré arque com os encargos da sucumbência, além do 
pagamento de honorários contratuais. 

Recebido o recurso  no duplo efeito  e preparado, 
vieram contrarrazões a fls. 195/203. 

É o relatório.

O presente recurso comporta provimento parcial.

Não era mesmo possível a indenização do alegado 
dano material concernente à contratação de advogado. 

Só seria cabível,  em tese, essa verba se ficasse 
demonstrado que houvera atuação do causídico na adoção de 
medidas extrajudiciais decorrentes do descumprimento da 
obrigação da ré. Só aí é que seria cabível eventual pagamento.

Nesse sentido foi o pronunciamento da Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de 
Divergência em Recurso Especial nº 1.155.527/MG. Na ocasião, 
proferiu voto-vista a Ministra Nancy Andrighi, em que, fazendo 
alusão aos arts.  389, 395 e 404 do Código Civil, asseverou: “Vale 
dizer, o termo “honorários de advogado” contido nos mencionados 
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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”  (in DJe 28.6.2012).

Admitir que os honorários para atuação judicial 
sejam suportados pela parte contrária será admitir indesejável bis in 
idem, pois que a vencida já os pagará a título de encargos de 
sucumbência. Aliás, se for concedido tal pagamento a quem ajuíza 
demanda de cobrança ou indenização, será necessário contemplar a 
necessidade de ser declarado direito à indenização, complementar à 
sucumbência, ao réu que gastou dinheiro com advogado e ganhou a 
demanda...

No caso em tela, não obstante o teor do contrato de 
prestação de serviços advocatícios (cf. fls. 56), não ficou 
comprovada a atuação extrajudicial do patrono do autor, de modo 
que ele não pode obter ganho de causa no pedido de indenização de 
danos materiais.

No tocante aos danos morais, o apelo comporta 
provimento parcial.  

Sabe-se que a indenização tem caráter dúplice, tanto 
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf. 
Caio Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil", ob. cit ., p. 
67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. 
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos 
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à 
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2ª ed.,  1994, p. 83; Clayton 
Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 
126). Também é sabido que o dano não pode servir de base para 
radical alteração do modo de vida do beneficiário da reparação. Não 
se justifica indenização quantificada em valor demasiadamente 
elevado para a repercussão do dano. Montantes mais significativos 
devem ser reservados para compensar e punir ofensas a bens 
imateriais que sejam dignos de mais proteção. Portanto, as 
indenizações mais elevadas devem ser reservadas para esses casos 
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em que os danos são de maior expressão. A fixação excessiva gera 
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 
4ª T.,  Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).

Assentadas tais premissas, verifica-se que o valor da 
indenização do dano moral arbitrado na sentença (R$ 5.000,00, dez 
mil reais) não é suficiente para que sejam atendidos ambos os 
aspectos da reparação, o compensatório e o punitivo (Delfim Maya 
de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; 
Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 
1989, p. 67; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. 
Saraiva, 1996, p. 191). 

Assim, fixo a indenização no montante de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), valor pautado por critério de 
razoabilidade e que atende as finalidades acima mencionadas. Esse 
valor deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática 
desta Corte a contar da intimação do presente acórdão e com juros 
de mora legais de 1% ao mês contados da citação, por se tratar de 
ilícito de origem contratual.

Em resumo, é caso de parcial provimento do 
recurso, apenas para majorar o valor da indenização do dano moral. 
Fica mantida a distribuição dos encargos de sucumbência, pois 
entendo que o autor não tem direito à indenização do alegado dano 
material e a ré triunfa nesse ponto.

Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.

Campos Mello
Relator Designado
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Voto nº 22.773
Apelação nº 1020401-09.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: JEAN CARLO GORINCHTEYN 
Apelado: SOUTH AFRICAN AIRWAYS
Juíza de Direito: Débora de Oliveira Ribeiro

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de ação de reparação de danos 

 julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 139/143 

 ajuizada por Jean Carlo Gorinchteyn em face da South African 

Airways S/A.

Reivindica-se  em síntese  reforma 

da r. sentença para o incremento do quantum arbitrado a título de 

danos morais, bem como que a ré arque com os encargos da 

sucumbência, além do pagamento de honorários contratuais. 

Recebido o recurso  no duplo efeito  

e preparado, vieram contrarrazões a fls. 195/203. 

É o relatório.
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Cuida-se de pleito de danos morais 

ocasionados em razão de overbooking. 

Segundo consta, o autor, médico, 

adquiriu bilhete aéreo para participar de congresso na África do 

Sul, porém seu voo atrasou mais de 24 horas, acarretando a perda 

parcial do simpósio. 

Desta forma, os danos morais são 

indisputáveis em arena de constrangimento inusitado causado ao 

passageiro que só conseguiu embarcar após o planejado.

Situação que  sem dúvida  ofende, 

humilha e causa inesquecível dissabor. 

Destarte, este é também o 

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “o dano 

moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível 

constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da 
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própria ilicitude do fato” (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, 

DJe 25/04/2014).

Ainda: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. VÔO 

INTERNACIONAL. OVERBOOKING. ATRASO DE 24 HORAS DA 

CHEGADA EM RELAÇÃO A HORA PREVISTA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS 

COMO AGRAVO REGIMENTAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO, 

COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante entendimento 

jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de 

"overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi 

submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes. 2. 

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega 

provimento, com aplicação de multa” (EDcl no Ag 977.762/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/08/2011, DJe 24/08/2011).

Assim, sopesadas a responsabilidade 

do comportamento ilícito, a gravidade do dano, a capacidade 
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econômica do causador e a intensidade da inquietação, reputa-se 

desarrazoado o valor estipulado. 

Majora-se-o para R$ 10.000,00, cifra 

mais consentânea com a intelecção jurisprudencial para casos 

algo assemelhados.

“AGRAVO REGIMENTAL. 

INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. TRANSTORNO E 

HUMILHAÇÕES SOFRIDAS. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 26.000,00 PARA R$ 13.000,00. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AgRg no 

Ag 720.055/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 16/11/2009). 

Compensam-se os dissabores sofridos 

e estimula-se a companhia aérea para que envide esforços no 

aprimoramento do conjunto de medidas para melhor voar.  

No mais, revendo posicionamento 

anteriormente adotado e no intuito de uniformização da 

jurisprudência, também merece guarida o pleito de condenação da 
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empresa aérea aos honorários contratuais. 

Dispõe os artigos 389, 395 e 404 do 

CC: 

“Não cumprida a obrigação, responde o 

devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 

 “Responde o devedor pelos prejuízos a que 

sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários 

segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado”.

“As perdas e danos, nas obrigações de 

pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e 

honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional” (grifos 

nossos).

Portanto, “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 
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arts. 389, 395 e 404 do CC/02” (REsp 1134725  MG, Ministra 

Nancy Andrighi, j: em 14/06/11 e DJe: 24/06/11), em prestígio ao 

princípio da restituição integral do dano. 

A corroborar:

“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 

improvido” (AgRg no REsp 1410705/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 

19/02/2015).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 
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MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE 

MORA. 1. Os valores dispendidos com honorários advocatícios 

contratuais, desde que devidamente comprovados, compõem os danos 

materiais, visando a reparação, de movo integral, do patrimônio lesionado. 

2. A correção monetária incide desde o desembolso (C. STJ, Súmula nº 43) 

e os juros de mora desde a citação (Código Civil, art. 405). Recurso de 

apelação parcialmente provido” (Relator: Roberto Mac Cracken; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 26/03/2015; Data de registro: 07/04/2015). 

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS  INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS  POSSIBILIDADE  RECURSO DE EMBARGOS 

INFRINGENTES REJEITADOS   MAIORIA DE VOTOS” (Relator: 

Matheus Fontes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 30/07/2015; Data de registro: 

10/08/2015). 

Destarte, o autor demonstrou a 

contratação e o pagamento dos honorários contratuais (fls. 56/57), 

cujo montante, não impugnado pela ré, merece abono. 

Mercê do supra decidido, inverte-se a 
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sucumbência que ficará a cargo da empresa-ré, ora arbitrada em 

10% sobre o valor da condenação, a teor da Súmula 326 do STJ. 

Por tais razões, pelo meu voto, dá-se 

provimento ao recurso. 

Sérgio Rui

   Relator
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Voto nº 24469
Apelação nº 1020401-09.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: JEAN CARLO GORINCHTEYN 
Apelado: SOUTH AFRICAN AIRWAYS

Com todas as vênias, ouso divergir parcialmente do 

voto de nº 22773 do Douto e Nobre Desembargador Sérgio Rui da 

Fonseca em relação aos danos materiais decorrente dos honorários 

advocatícios contratuais despendidos pelo autor desde as tratativas 

extrajudiciais.

Na respeitável sentença de fls. 139/143, o MM. Juiz 

de primeiro grau entendeu que não é possível tal ressarcimento.

Todavia, conforme alegado na petição inicial, o autor 

contratou o Dr. Adriano Blatt  OAB/SP 329706, com o fim de obter 

uma solução extrajudicial para o conflito.

Como restaram infrutíferas as suas tentativas, o 

autor não teve alternativa senão propor a presente ação para buscar 

indenização pelo atraso no voo, conforme previsto no Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios, de fls. 56, firmado em 1º de 

dezembro de 2013, no qual constou expressamente a contraprestação 

no valor de R$5.000,00 pagos antecipadamente.

 Na medida em que a empresa ré não impugnou 

especificamente a alegação de que foram realizadas atividades 

extrajudiciais para solucionar a lide e, consequentemente, evitar a 

propositura da presente ação, nos termos do art. 302, do CPC, 

presume-se verdadeira tal alegação.
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E, ainda, por ter a empresa ré dado causa à 

proposição da ação, é devido ao autor o ressarcimento do valor pago 

pelos serviços jurídicos realizados nas esferas extrajudicial e judicial.

Vale consignar que este Egrégio Tribunal de 

Justiça, em casos análogos, já solucionou tal questão, determinando a 

cobrança de honorários advocatícios contratados, como segue:

Ementa: “INDENIZAÇÃO. PERDAS E 

DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL 

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

POSTERIOR PENHORA SOBRE 

IMÓVEL. Imóvel que, após a sua 

aquisição, vem a sofrer constrição 

judicial. Contrato de compra e venda que 

possui cláusulas expressas acerca da 

inexistência de ônus e ações judiciais 

relativas ao imóvel. Situação que 

configura danos morais, inclusive pelo 

fato de que a alienação do imóvel chegou a 

ser declarada ineficaz por fraude à 

execução. Autores que contrataram 

advogado para defesa e levantamento das 

constrições judiciais que vieram a incidir 

sobre o imóvel adquirido do Banco réu. 

Infração ao princípio da boa-fé 

contratual. Danos morais e materiais 

devidos. Recurso parcialmente provido.
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(...)

Assim, têm razão os autores da demanda, 

em tal situação, pretender o ressarcimento 

da quantia que gastaram a título de 

honorários de advogado, pois, conforme 

demonstrado, tiveram que contratar 

Escritório de Advocacia para 

oferecimento de embargos de terceiro e 

interposição de recursos. Desta forma, 

devido o ressarcimento dos honorários 

advocatícios no valor enunciado na inicial 

de fls., de R$ 754,00 (setecentos e 

cinquenta e quatro reais), em duas 

parcelas, desde a data dos efetivos 

desembolsos, diga-se, en passant, valor 

este bastante razoável para o qualificado 

trabalho profissional desenvolvido.” 1 

(sem o destaque no original).

Vide, também:

DANO MATERIAL  Condenação ao 

valor de R$2.000,00  O valor pretendido 

refere-se aos honorários advocatícios já 

adiantados para o ajuizamento da 

1 TJ-SP Apel. nº 639.999-4/7-00  5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10.6.2009.
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presente ação  Contrato de honorários 

advocatícios juntado aos autos  

Comprovação da necessidade de 

contratação de Escritório de Advocacia 

para que o impasse fosse resolvido 

judicialmente  A parte requerida deu 

causa à ação, ante a cobrança indevida 

por duplicidade de contratos (CDC e 

leasing) em relação à aquisição de um 

único veículo - Anotação indevida do 

nome da autora nos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito - Possibilidade da 

cobrança - Valor cobrado bastante 

razoável para o qualificado trabalho 

profissional desenvolvido  Recurso não 

provido” 2

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

consolidando entendimento no sentido de que os honorários 

advocatícios contratuais integram os valores devidos como reparação 

por perdas e danos e deve ser suportado por quem deu causa ao 

processo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

2 TJ-SP Apel. nº 990.10.046491-4  37ª Câmara de Direito Privado,  julgado em 26.5.2010.
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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 (os grifos não constam 

no original).

A Nobre Ministra Doutora Nancy Andrighi, 

Relatora do Recurso acima mencionado, deixou às claras em seu voto 

que o Código Civil de 2002  nos artigos 389, 395 e 404  traz previsão 

expressa de que os honorários advocatícios integram os valores 

relativos à reparação por perdas e danos. 

Segundo esclareceu a Nobre Ministra, os 

honorários citados no Código são os contratuais e não devem ser 

confundidos com os de sucumbência  aqueles que a Justiça determina 

que o perdedor pague ao advogado do vencedor. Oportuna a 

transcrição de trecho do aludido voto:

II  Da restituição dos valores 

despendidos a título de honorários 
3 STJ - REsp 1134725/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., julgado em 14/06/2011, DJe 
24/06/2011
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advocatícios contratuais.

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 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.” (os grifos não 

constam no original) 4.

Esse foi, também, o entendimento firmado pela 

Colenda Terceira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 
4 STJ - REsp 1134725/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., julgado em 14/06/2011, DJe 
24/06/2011
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julgamento do REsp 1027797/MG. Confira-se a ementa:

(...)

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. 

PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA 

RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 

CÓDIGO CIVIL.

(...)

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 
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provimento.” 5 (os grifos não são 

originais).

Portanto, não se discute que os valores gastos pela 

parte para contratação de advogado são passíveis de indenização por 

danos materiais pela parte ex adversa.

Porém, para o caso em tela, revendo 

posicionamento anteriormente adotado, devem ser utilizados para 

fixação do exato valor a ser ressarcido os limites e critérios objetos 

constantes na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do 

Brasil  Seção de São Paulo (OAB-SP), a qual estabelece os valores 

mínimos assegurados aos inscritos na OAB por serviços prestados, nos 

termos do art. 22, parágrafo 2º, parte final, da Lei 8.906/94, que dispõe 

sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB).  

Para o caso dos autos, conforme especificação 

constante do “site” da “internet” da OAB/SP, no campo próprio 

“TABELA DE HONORÁRIOS”; “Parte Geral”, acessada no dia 

20.07.2016, às 12h 12min:

“1  AÇÕES DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA OU QUE ASSUMAM 

ESTE CARÁTER:

Salvo outra disposição na presente, 20% 

5 STJ - REsp 1027797/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 
23/02/2011
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sobre o valor econômico da questão. 

Mínimo, haja ou não benefício 

patrimonial, R$3.991,07.” 6

Assim, por ser de rigor, a r. sentença também deve 

ser reformada para que os danos materiais relativos aos honorários 

advocatícios contratuais sejam limitados a R$3.991,07 (três mil 

novecentos e noventa e um reais e sete centavos), devidamente 

acrescido de correção monetária com base na Tabela Prática do 

Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês desde 

o seu desembolso.

No mais, acompanho o excelente voto do relator.

Roberto Mac Cracken

5º Desembargador

6 http://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-honorarios/parte-geral.
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 4 Acórdãos 

Eletrônicos

GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO 42A1C75

5 12 Declarações de 

Votos

SERGIO RUI DA FONSECA 4514544

13 21 Declarações de 

Votos

ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN 43EB4C9

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
1020401-09.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.


