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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1044277-56.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB DO 
BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, é apelada SOUTH AFRICAN AIRWAYS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente sem voto), COELHO MENDES E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA 
MELATTO PEIXOTO.

São Paulo, 17 de julho de 2017.

Luiz Arcuri
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 5.229
Apelação: 1044277-56.2015.8.26.0100  São Paulo (Fórum Cível Central)
Apelante: Chubb do Brasil Companhia de Seguros
Apelada: South African Airways

Juiz sentenciante: César Augusto Vieira Macedo

AÇÃO REGRESSIVA  SEGURO  TRANSPORTE AÉREO 
 DANOS EM BAGAGEM E SUBTRAÇÃO DE OBJETOS  

INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA  SUB-
ROGAÇÃO  PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA  
PEDIDO PROCEDENTE  Infere-se do exame dos autos que 
a autora-seguradora ajuizou a ação à vista do pagamento da 
indenização securitária a passageiro da ré, que teve sua 
bagagem danificada, com a subtração de alguns pertences, 
alegando má prestação do serviço de transporte aéreo  
Pagamento comprovado, com sub-rogação plena da 
seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil, inclusive 
no tocante ao prazo prescricional da relação originária  
Relação entre passageiro e transportadora regida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, a atrair a incidência de seu 
art. 27  Prazo prescricional (quinquenal) respeitado  
Prescrição afastada  Julgamento autorizado pelo art. 1.013, 
§ 4º do novo CPC  Diante da demonstração do dano, da 
existência do contrato de seguro e do pagamento da 
indenização, restou devidamente demonstrado o direito 
alegado pela seguradora  Hipótese em que, nesse transporte, 
se trata de responsabilidade objetiva, decorrente da 
obrigação assumida em razão da cláusula de incolumidade, 
que é a de entregar a bagagem intacta em seu destino – Falha 
na prestação do serviço caracterizada, não havendo que se 
falar, além disso, em indenização tarifada, subordinando-se 
ao princípio da ampla reparação  Precedentes de nossos 
Tribunais  Sentença reformada  Pedido procedente  
Verba honorária fixada por equidade, em razão do baixo 
valor da condenação  Recurso provido.

- I -

A r. sentença de fls. 265/267, cujo relatório adoto, 

julgou improcedente o pedido desta ação que é movida por CHUBB DO 

BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS em face de SOUTH AFRICAN 
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AIRWAYS, pronunciando a prescrição, respondendo a autora pelas custas e 

honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

Inconformada com a decisão, interpôs recurso a 

autora, alegando, em síntese, que, uma vez prestada a cobertura securitária 

ao passageiro, com o pagamento da indenização respectiva, se sub-rogou nos 

direitos e ações que competiam ao segurado, nos termos do art. 786 do 

Código Civil e da Súmula 188 do Egrégio Supremo Tribunal Federal; a partir 

daí começou a correr o prazo prescricional de 05 anos (art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor) para o ajuizamento da ação regressiva; notória a 

relação de consumo entre a companhia aérea e o beneficiário do seguro, o 

que aproveita à seguradora (sub-rogada) e afasta a aplicação do Código 

Brasileiro de Aeronáutica (art. 317, I) e da Convenção de Montreal (art. 35); 

a sub-rogação é plena, não fazendo distinção entre direito público e privado; 

não incide, também, o art. 206, § 1º, II, “a” do Código Civil, pois restrito à 

relação da seguradora com seu segurado, hipótese distinta da dos autos; 

consideradas as datas do pagamento do seguro e do ajuizamento da ação, não 

ocorreu prescrição; comprovada a prestação de serviços defeituosa pela 

apelada, à vista dos danos ocasionados à bagagem do beneficiário do seguro; 

a reparação dos danos deve ser integral, nos termos do art. 6º, VI do Código 

de Defesa do Consumidor, de forma que as restrições ao quantum 

indenizatório impostas pela mencionada Convenção não têm aplicação, 

conforme precedentes jurisprudenciais; requer seja afastada a extinção do 

processo e julgada procedente a ação ou, subsidiariamente, que os autos 

retornem à origem para fins de instrução probatória (fls. 270/304).

Contrarrazões às fls. 311/322, pugnando a ré pela 

manutenção da sentença.

É o relatório.

- II -
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Trata-se de ação regressiva tendo por objeto o 

ressarcimento de quantia paga pela seguradora-autora ao seu beneficiário em 

razão de danos e furtos de bagagem transportada pela ré.

Consta da inicial que a apelante foi contratada pelo 

Banco Bankpar para segurar as bagagens de clientes que adquiriram suas 

passagens aéreas por meio do cartão de crédito American Express, conforme 

apólice nº 6.059.514 (fls. 72/107, em especial, fls. 72, 74, item 1, e 76, item 

4.1).

Em razão disso, a autora foi acionada a cobrir danos 

sofridos pelo segurado Antônio Wanderley Silva Rey, titular desse cartão de 

crédito (fl. 110), que teve a sua bagagem danificada e alguns artigos 

subtraídos quando retornou de viagem da África do Sul, em transporte aéreo 

realizado pela apelada (vide cartão de embarque e relatório de danos de fl. 

112).

Após aberto procedimento para averiguação do 

ocorrido e diante da confirmação dos fatos (fls. 114/118), indenizou-o, em 

09 de agosto de 2010, na quantia de R$ 1.130,00 (fl. 122), sub-rogando-se 

em seus direitos.

Com base nisso, pleiteia a autora o ressarcimento da 

indenização securitária, alegando a má prestação do serviço de transporte 

aéreo, a cargo da ré (fls. 42/43).

Em contestação, a transportadora sustenta, com fulcro 

nos artigos 29 da Convenção de Varsóvia, 35 da Convenção de Montreal, 
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317, I do Código Brasileiro de Aeronáutica (prazo bienal) e 206, § 3º, V do 

Código Civil (prazo trienal), a ocorrência de prescrição, negando a 

existência de relação de consumo. No mérito, alega que não restaram 

comprovadas as avarias na bagagem do mencionado passageiro, pois o 

relatório de danos de fl. 112 está em nome de terceira pessoa (Ana Virgínia 

Rey). Subsidiariamente, alega que a indenização deve obedecer às limitações 

da Convenção de Montreal, conforme seu art. 22, item 3 (17 Direitos 

Especiais de Saque por quilograma de bagagem) (fls. 135/150).

A r. sentença acolheu a alegação de prescrição e 

julgou improcedente a ação.

Contudo, respeitado o entendimento de seu prolator, 

assiste razão à apelante.

De fato, é inegável que a autora ressarciu os danos 

sofridos pelo segurado, passageiro da empresa ré (vide aviso de sinistro de 

fls. 116/118, relatório de fls. 114/115 e comprovante de pagamento de fl. 

122). Com isso, sub-rogou-se nos direitos correlatos em face do causador do 

dano.

É o que prevê o art. 786 do Código Civil: “paga a 

indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano” (g.n.).

Da mesma forma, a cláusula XXI da apólice (fl. 102).

Como se vê, a sub-rogação é plena, abarcando, 
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inclusive, o prazo prescricional da relação originária.

Conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: “Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento 

da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo 

prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do 

que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado” (AgRg no 

REsp 1169418/RJ, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 

06/02/2014) (g.n.).

Ainda: “A seguradora, arcando com a indenização 

securitária, está sub-rogada nos direitos de sua segurada, podendo, dentro do 

prazo prescricional aplicável à relação jurídica entabulada por esta, buscar o 

ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam à 

segurada” (REsp 982492/SP, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 

27/9/2011) (g.n.).

No caso, o dano reparado pela seguradora teve origem 

em contrato de transporte firmado entre a ré (empresa aérea responsável pela 

prestação de serviço) e o beneficiário Antônio, passageiro que, como 

destinatário final, usufruiu do serviço.

Nesse contexto, inegável a existência de relação de 

consumo entre o passageiro e a apelada, de modo que, com o pagamento da 

indenização securitária pela apelante, esta se sub-rogou nos direitos daquele, 

inclusive no âmbito da legislação consumerista.

Logo, ainda que se trate a recorrente de pessoa 
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jurídica, a ela se aplica a Lei nº 8.078/90 por força da sub-rogação, de forma 

que o prazo prescricional para a propositura da ação regressiva em face da 

causadora do dano é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa 

do Consumidor, contados da data do pagamento da indenização securitária, 

pois a partir daí nasce o direito da seguradora em requerer o ressarcimento 

do prejuízo (princípio da actio nata).

Não há que se falar, pois, em aplicação da Convenção 

de Varsóvia e de Montreal, nem do Código Brasileiro de Aeronáutica e do 

Código Civil  tratando-se o microssistema consumerista de norma especial e 

protetiva, prevalece sobre esses outros diplomas, estendendo-se, assim, à 

seguradora, sub-rogada, insista-se, em todos direitos e ações do consumidor 

segurado.

Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL  AÇÃO REGRESSIVA DA 

SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO  

TRANSPORTE MARÍTIMO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA  SÚMULA 83/STJ - 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. 

A relação entre a segurada e a transportadora é de 

consumo. Assim, incide o Código de Defesa do 

Consumidor na relação entre a seguradora  que se sub-

rogou nos direitos da segurada  e a transportadora, 

aplicando-se o prazo prescricional do artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 

83 desta Corte. II. O agravo não trouxe nenhum 
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argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, 

a qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. 

Agravo Regimental improvido” (AgRg no REsp 

1202756/RJ  Relator: Ministro SIDNEI BENETI  Órgão 

Julgador: Terceira Turma  Data do Julgamento: 

14/12/2010  Data da Publicação/Fonte: DJe 17/02/2011) 

(g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM 

CONSONÂNCIA COM O PREJUÍZO EFETIVAMENTE 

HAVIDO. I. Em vôo internacional, se não foram tomadas 

todas as medidas necessárias pela transportadora para 

que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de 

indenizar, à qual se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor-CDC, situação em que se sub-roga a 

seguradora que cobriu os prejuízos da contratante do 

transporte. Precedentes do STJ. II. Agravo regimental 

improvido” (AgRg no Ag 957245/RJ  Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR  Órgão Julgador: Quarta 

Turma  Data do Julgamento: 05/8/2008  Data da 

Publicação/Fonte: DJe 29/9/2008) (g.n.).

“RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

TRANSPORTE MARÍTIMO. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. I - A 

seguradora sub-roga-se em todos os direitos do segurado, 

em relação à restituição do valor integral pago a título de 

indenização pelo prejuízo sofrido pelo consumidor. II - 

Em caso de ação de indenização decorrente de dano 
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causado em mercadoria durante transporte marítimo, 

aplica-se a prescrição prevista no artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor. Recurso especial não conhecido” 

(REsp 302212/RJ  Relator: Ministro CASTRO FILHO  

Órgão Julgador: Terceira Turma  Data do Julgamento: 

07/6/2005  Data da Publicação/Fonte: DJ 27/6/2005) 

(g.n.).

No mesmo sentido, veja-se jurisprudência deste 

Egrégio Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. 

Extravio de bagagem. Ação regressiva de ressarcimento. 

Hipótese em que, com o pagamento da indenização 

securitária, sub-rogou-se a seguradora em todos os 

direitos e ações dos segurados. Emprego no caso da 

legislação consumerista, aplicável à relação jurídica 

originária. Prazo prescricional quinquenal (CDC, art. 

27) não consumado na espécie. Prescrição afastada. 

Ressarcimento pela ré dos valores pagos pela autora aos 

segurados determinado. Sentença de improcedência 

reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso 

provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso 

(Apelação 1112093-55.2015.8.26.0100  Relator: João 

Camillo de Almeida Prado Costa  Órgão julgador: 19ª 

Câmara de Direito Privado  Data do julgamento: 

06/02/2017  Data de registro: 09/02/2017) (g.n.).

“TRANSPORTE AÉREO  Extravio de bagagens - Ação 

regressiva movida por seguradora contra transportadora 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1044277-56.2015.8.26.0100 -Voto nº 5.229 - (mfl) 10

aérea  Repercussão geral tendo por objeto limitação da 

indenização por danos materiais e morais em face da 

Convenção de Varsóvia, reconhecida pelo C. STF no RE 

636.331 e AI 762.184/RJ  Inaplicabilidade por distintos 

os fundamentos da causa de pedir das ações  Evento que 

no caso concreto ocorreu ainda na vigência da Convenção 

de Montreal  Suspensão indeferida. TRANSPORTE 

AÉREO - Extravio de bagagens - Ação regressiva 

ajuizada por seguradora - Prescrição  Inaplicabilidade 

do prazo ânuo do CC, artigo 206, § 1º, II  Prazo 

quinquenal na aplicação do CDC, artigo 27, como 

decorrência da sub-rogação que não amplia e nem reduz 

direitos do segurado ou beneficiário indenizado - 

Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça - 

Obrigação de ressarcimento regressivo por parte da 

transportadora aérea  À falta de exigência pela 

transportadora de declaração de bens e valores prevalece 

a ulterior declaração do transportado, de observância em 

ação regressiva  Correção monetária dos desembolsos - 

Juros de mora de contagem a partir da citação, diante da 

sub-rogação que segue o caráter contratual do evento 

(contrato de transporte e de seguro) - Sentença 

modificada neste particular  Decaimento mantido - Apelo 

parcialmente provido” (Apelação 

1021120-88.2014.8.26.0003  Relator: José Wagner de 

Oliveira Melatto Peixoto  Órgão julgador: 15ª Câmara 

de Direito Privado  Data do julgamento: 31/01/2017).

Sobre o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO 

PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL PARA A 

SEGURADORA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO DO DANO 

CAUSADO POR TERCEIRO AO SEU SEGURADO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência 

do STJ, o termo inicial do prazo prescricional do direito 

de a seguradora pleitear a indenização do dano causado 

por terceiro ao segurado é a data em foi efetuado o 

pagamento da indenização securitária. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no 

AREsp 1013889/RJ  Relator: Ministro RAUL ARAÚJO  

Órgão Julgador: Quarta Turma  Data do Julgamento: 

09/3/2017  Data da Publicação/Fonte: DJe 22/3/2017) 

(g.n.).

Dessa forma, efetuado o pagamento da indenização 

securitária em agosto de 2010 (fls. 122), e ajuizada a ação em 07/5/15 (fl. 

01), não se operou a prescrição; com o que, respeitado o entendimento do 

MM. Juiz sentenciante, a r. decisão recorrida merece reforma.

E, diante dos fundamentos trazidos pelas partes e à 

vista da prova documental já produzida, não sendo necessária a produção de 

provas de outra natureza, impõe-se, desde já, o julgamento, na forma 

estatuída pelo art. 1.013, § 4º do novo Código de Processo Civil.

A empresa aérea alega que não restou comprovado o 

dano ao passageiro Antônio Wanderley Silva Rey, que recebeu a indenização 

securitária, pois o relatório de dano está em nome de terceira pessoa (fls. 

147/150).
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De fato, à vista de fl. 112, vê-se que tal relatório 

(damage report) está em nome de Ana Virgínia Rey, pessoa distinta do 

mencionado beneficiário, o que, num primeiro momento, afastaria o dever de 

indenizar, ante a falta de comprovação do dano na bagagem de citado 

passageiro.

Ocorre que a apólice de seguro de fls. 72/107 prevê 

que o segurado seria a pessoa física titular do cartão de crédito e seus 

familiares, conforme cláusula 4.1 de fl. 76: “Assim consideradas as pessoas 

físicas associadas ao sistema de cartões de crédito e seus familiares diretos...” 

(g.n.). 

Da mesma forma, a cláusula 1.2 (fl. 74), ao definir os 

riscos cobertos, define bagagem como “o conjunto de todos os objetos que o 

viajante (o Segurado e/ou sua família) levar em seu poder, quer em malas, 

caixas, maletas e/ou pacotes, quer soltos ou em uso pessoal, durante a viagem 

empreendida” (g.n.).

Conforme fl. 110, o titular do cartão de crédito era o 

Sr. Antônio Wanderley Silva Rey, de forma que cabia a ele, como segurado, 

abrir o sinistro para o devido ressarcimento. E, pelos documentos de fls. 

114/118 e 120, tal procedimento foi regularmente seguido.

Nesse contexto, ainda que o relatório de dano esteja no 

nome de terceira pessoa, presume-se (art. 212, IV do Código Civil), pela 

identidade de sobrenome (Rey), tratar-se de membro de sua família, de modo 

que faz jus à proteção securitária, nos termos das citadas cláusulas, 

autorizando, pois, o ressarcimento pela via regressa.
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Veja-se que o relatório de dano indica a mesma data 

(08/5/10), o mesmo voo (SA222) e o mesmo itinerário da passagem em nome 

do segurado Antônio Wanderley (de Joanesburgo, África do Sul, a 

Guarulhos, Brasil), o que, somado à identidade de sobrenome, permite se 

presuma tratar-se de pessoas da mesma família.

Não foi trazido nenhum início de prova pela ré a levar 

a conclusão diversa.

As regras de experiência comum (art. 375 do novo 

Código de Processo Civil), aliás, mostram ser usual, em viagens familiares, a 

compra de passagens por uma única pessoa, que, como tal, fica responsável 

pela comunicação de quaisquer problemas à seguradora do cartão de crédito.

Os prejuízos, por sua vez, encontram-se demonstrados 

pelo mencionado relatório de fl. 112, que indica que a mala foi devolvida 

com o zíper quebrado, dando falta o passageiro de alguns pertences.

Os bens subtraídos encontram-se listados às fls. 114 e 

118, com valores proporcionais aos de mercado, não se verificando nenhum 

pedido exorbitante e fora da realidade pelo consumidor, o que confere 

verossimilhança aos fatos por ele narrados.

Consigne-se que as bijuterias subtraídas foram 

excluídas da cobertura securitária (fl. 114), por força da cláusula 3.1.2 de fl. 

76, não sendo, pois, objeto de ressarcimento.

Os danos no zíper da mala também foram 
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comprovados pela ordem de serviço de fl. 119, emitida por sua fabricante, 

que indica que o defeito (avarias diversas ocasionadas pelo transporte) não 

tem condições de conserto.

Desse modo, ante a comprovação de que a bagagem de 

um dos passageiros foi entregue com danos e objetos subtraídos, e sendo tais 

prejuízos pagos pela autora-seguradora, é caso de deferir o ressarcimento 

frente à causadora dos danos.

Nesse aspecto, desnecessária a demonstração de culpa 

do transportador durante a execução do contrato de transporte aéreo. Em 

casos dessa natureza, prevalece o entendimento de que se trata de 

responsabilidade objetiva, decorrente da obrigação assumida em razão da 

cláusula de incolumidade, que é a de entregar as bagagens intactas em seu 

destino. Frise-se que a apelada não trouxe nenhum início de prova (até 

mesmo a autorizar uma dilação probatória) sobre a existência de excludente 

de responsabilidade pelos mencionados danos, o que lhe incumbia.

De outro lado, não há que se falar em indenização 

tarifada, nos termos da Convenção de Montreal (art. 22, item 3), pois tal 

diploma tem aplicação distinta, não incidindo no caso, onde o sinistro 

decorreu de falha na prestação do serviço de transporte.

Nessa hipótese, há que prevalecer o princípio da ampla 

reparação, sem a limitação indenizatória.

Como já se decidiu no Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no 
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sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em 

detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a 

Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte 

aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a 

empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 

1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso 

ordenamento” (AgRg no AREsp 13010/ES, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. em 

09/8/2011).

No mesmo sentido:

“TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. EXTRAVIO. 

INDENIZAÇÃO NÃO TARIFADA. SÚMULA Nº 83 DA 

CORTE. PRECEDENTES. 1. As Turmas que compõem a Seção 

de Direito Privado assentaram que a indenização pelo extravio 

de mercadoria não está sob o regime tarifado, subordinando-

se ao princípio da ampla reparação. 2. Recurso especial não 

conhecido” (REsp 329.520-SP, Rel. Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 24/6/2002, DJ de 

02.09.2002, p. 184).

O julgamento passa a ser, assim, de procedência do 

pedido, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 1.130,00, com correção 

monetária da data do desembolso (09/8/10  fl. 122) e com juros de mora de 

1% ao mês da citação (responsabilidade contratual). Em razão do decidido, 

responderá a apelada pelos encargos da sucumbência, no caso, pelas custas, 

pelas despesas processuais e por honorários advocatícios.

Quanto à verba honorária, em que pese haver 
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condenação, tem aplicação, na hipótese, o § 4º do art. 20 do Código de 

Processo Civil de 1973 (vigente à data da sentença e de interposição do 

recurso): “nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 

que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, 

embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa 

do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”.

No caso, 20% do valor da condenação representaria 

verba inferior a um salário mínimo, o que se afigura insuficiente para a 

remuneração do advogado em um processo que tramita desde o ano de 2015. 

Assim sendo, ficam arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente da data da publicação deste Acórdão.

Anote-se que, à vista da data de interposição do 

recurso, não se aplica ao caso a norma do art. 85, § 11 do atual Código de 

Processo Civil.

                                    - III -

Em face de todo o exposto, pelo meu voto, dá-se 

provimento ao recurso para julgar procedente o pedido desta ação, para 

condenar a ré ao pagamento à autora de R$1.130,00, com correção monetária 

da data do desembolso (fl. 122) e com juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com atribuição dos ônus da sucumbência nos termos supracitados.

LUIZ ARCURI
RELATOR
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