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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000317-30.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes FABIO 
LUIS MALDONADO e BRUNA TARRAF MALDONADO, é apelado DEUTSCHE 
LUFTHANSA A G.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com 
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JONIZE 
SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.

São Paulo, 22 de março de 2018

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16211

Apelante(s): Fabio Luis Maldonado e outro

Apelado(s): Deutsche Lufthansa A G

Comarca: Campinas - Foro de Campinas/5ª. Vara Cível

Juiz(a): Guilherme Fernandes Cruz Humberto

TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e 
morais. Extravio de bagagem. Sentença de procedência em parte, 
reconhecidos apenas os danos morais. Irresignação da parte autora. 
Descabimento. Indenização por danos materiais que já foi paga 
administrativamente, conforme comprovante de transferência 
bancária. Inexistência de prova de que os danos materiais tivessem 
montante superior ao do depósito feito. Montante do pagamento que 
está em consonância com os limites fixados pela Convenção de 
Montreal/Varsóvia, bem como com o que restou decidido no RE 
636.331, em sede de repercussão geral. Atendimento do artigo 22, 
item 02, do decreto nº 5.910/06. Valor da indenização por danos 
morais, fixado em R$10.000,00 na origem, isto é, R$5.000,00 para 
cada um dos autores, que não comporta majoração, estando em 
consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara em casos 
análogos e com as peculiaridades do caso concreto, observados os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença 
mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno 
deste Tribunal. Dispositivo da sentença corrigido para fazer constar 
que, na verdade, a ação foi julgada parcialmente procedente, em vista 
de ter sido acolhido apenas o pedido de indenização por danos 
morais, afastado o de danos materiais. Reconhecida a sucumbência 
recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais e com 
os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do 
valor da condenação, sendo a verba honorária a ser paga à ré 
majorada para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 
§11, do CPC. Recurso não provido, com observação.
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Trata-se de recurso de apelação interposto 

contra a r. sentença que julgou procedente em parte ação de indenização 

por danos materiais e morais, para o fim de “condenar a ré pelos danos 

morais incorridos, fixados no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), 

atualizados e com juros desde a publicação da sentença em cartório”. Na 

mesma ocasião, afastou a indenização por danos materiais. Em razão da 

sucumbência, condenou a parte ré a arcar com as custas processuais e com 

os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em 

síntese, que: 1) o conjunto probatório dos autos demonstra os danos 

materiais sofridos pela parte autora; 2) houve violação ao artigo 371 do 

CPC/15; 3) faz jus à indenização por danos materiais; 3) os danos morais 

devem ser majorados para a quantia de R$10.000,00 para cada passageiro.

Houve resposta.

É o relatório.

Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em 

tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, 

aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina 

processual por ele fixada.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente 

adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

que assim estabelece:
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“Nos recursos em geral, o relator poderá 

limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

O indisfarçado propósito da referida norma 

regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por 

outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

O Colendo STJ tem prestigiado este 

entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o 

órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, 

inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão 

ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 

592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 

265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos 

outros: AI nº 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; 

Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; 

Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 

30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard 

Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. 

Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. 

Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, 

Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação nº 992.07.038448-6, 

São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação nº 

99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação nº 

99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação nº 

99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação nº 
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99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.3Agravo de 

Instrumento nº 0272088-38.2012.8.26.0000  Comarca de Bebedouro  

Voto 15814, j de 1.12.2003).

É de se consignar que a r. sentença que 

julgou procedente em parte a ação em tela deixou assentado que:

Sem razão de prosseguir com a fase instrutória, julgo o feito 
antecipadamente, com fulcro no artigo 355, I, do Código de 
Processo Civil. Afasto a preliminar de carência de ação. É 
manifesto o interesse processual. Para Liebman, o interesse de 
agir consiste na “... relação de utilidade entre a afirmada lesão 
de um direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido.” O 
interesse de agir é um interesse processual, “como meio para 
obter a satisfação do interesse primário, lesado pelo 
comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, 
pela situação de fato objetivamente existente”. A questão sobre 
o cabimento de indenização complementar ao que foi pago é 
matéria a ser decidida no mérito. Nele ingressando, de plano 
há que se estabelecer que se toma a relação dos autos como de 
consumo. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que a responsabilidade civil decorrente da má 
prestação de serviços no contrato de transporte aéreo, após a 
entrada em vigor da Lei nº 8.078/90, não é mais regulada pela 
Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações 
(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo 
Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, 
ao Código Consumerista. Confira-se: “AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO INSTRUMENTO AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE AÉREO. 
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
INDENIZAÇÃO VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. (...) O Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de prevalência do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078/90) em relação à Convenção de 
Varsóvia, com suas posteriores modificações (Convenção de 
Haia e Convenção de Montreal), e ao Código Brasileiro de 
Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de 
má prestação dos serviços pela companhia aérea. (...) Agravo 
regimental não provido, com aplicação de multa.” (STJ; 4ª 
Turma; AgRg no Ag nº 1409204/PR; Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão; julgado em 25/09/2012). É evidente a falha na 
prestação dos serviços por parte da ré, o que enseja sua 
responsabilidade objetiva, consoante previsto no artigo 14 do 
Código de Defesa do Consumidor, já que este espera, ao 
entregar seus pertences ao transportador, sejam eles mantidos 
em segurança até o final da viagem e devidamente entregues 
no momento oportuno. Além disso, o Código Civil dispõe no 
seu artigo 734 que o transportador deve responder pelos danos 
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causados às pessoas transportadas e suas bagagens. 
Estabelecida a falha no serviço e a responsabilidade da ré, 
resta a quantificação dos danos. A ré é confessa quanto a perda 
da bagagem, limitou-se a alegar que os autores não fizeram 
prova do dano material. É de fato muito difícil a prova acerca 
do conteúdo das bagagens e, reiteradamente, tem a 
jurisprudência se inclinado a acatar a indicação feita pelo 
consumidor. Em contrapartida, para tal acolhimento é 
imprescindível que se possa extrair total coerência e segurança 
na indicação do conteúdo da mala desaparecida. A inicial 
apontou gastos, com a reposição dos bens perdidos, de EURO 
3.356,54 (R$ 8.107,39). Esse montante é a somatória de todos 
os comprovantes de fls. 34/57. Contudo, os documentos de fl. 
40 são relativos a contrato de câmbio e o documento de fl. 41 
em realidade é relativo à mesma compra de fls. 43. Não 
bastassem estes indevidos acréscimos, há uma grande 
dificuldade em apurar-se do que se tratam os bens adquiridos, 
dificultando um juízo de verossimilhança a respeito de 
consistirem de fato em uma reposição do que fora perdido. Por 
outro lado, e para citar um exemplo, um dos gastos que se 
consegue identificar refere-se a um relógio de EU$ 337,50. 
Trata-se de um bem que não se despacha com a bagagem e 
tem valor razoável. Somados estes elementos, e ponderando 
que a prova oral pedida pelos autores limitava-se ao 
depoimento pessoal de representante da ré, a dúvida 
remanescente impede o acolhimento do pedido de danos 
materiais. Outra sorte, contudo, merecem os danos morais. 
Evidente que os aborrecimentos suportados pelos autores, ante 
a falha cometida pela ré, superaram os meros contratempos a 
que estão sujeitas as partes em relações dessa natureza, pois 
não restituídos seus pertences pessoais, o que sem dúvida lhes 
causou transtornos e angústias muito além do mero dissabor ou 
contrariedade. Quanto ao valor da indenização, prevalece o 
entendimento que deve servir para coibir os agentes de 
procedimento semelhante sem, todavia, enriquecer 
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve 
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo 
sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em 
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para 
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. nº 189.395-1, TJSP 6ª 
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). Sopesando-se as 
consequências morais da lesão experimentada pela autora e a 
conduta da ré, fixo a indenização no montante de R$ 
10.000,00, a fim de compensar os prejuízos extrapatrimoniais 
suportados e, de reprimir a conduta da ré, sem causar 
enriquecimento ilícito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 
487, I do Código de Processo Civil, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, e o faço para 
condenar a ré pelos danos morais incorridos, fixados no 
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados e com 
juros desde a publicação da sentença em cartório.

O D. Juízo de origem apreciou a prova 

constante dos autos, indicando na r. sentença as razões da formação de seu 
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convencimento, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 371 do 

CPC/15.

Acrescente-se que a parte autora já recebeu 

indenização da companhia aérea em virtude do extravio de sua mala, no 

valor de R$3.201,74, de acordo com o comprovante de transferência 

bancária de fls.115, que não foi impugnado.

A parte autora não logrou demonstrar que na 

mala extraviada houvesse de bens cujo valor totalizasse quantia superior 

àquela que lhe foi reembolsada, motivo pelo qual nada mais há a ser pago a 

título de indenização por danos materiais 'in casu', tendo ocorrido, pois, a 

extinção da obrigação, à luz do art. 334 do Código Civil. 

No tocante ao valor indenizatório, o E. 

Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do Recurso Extraordinário nº 

636.331/RJ, após reconhecimento de repercussão geral, que o valor a ser 

fixado deve se limitar ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de 

Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores.

Mostra-se relevante transcrever a ementa do 

julgado mencionado:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de 
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de 
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de 
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na 
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano 
material decorrente de extravio de bagagem, em voos 
internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da 
tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 
normas e os tratados internacionais limitadores da 
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 
6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do 
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 
da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas 



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Apelação nº 0000317-30.2012.8.26.0114 - Campinas - VOTO Nº 16211 8/13

pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida 
reformada, para reduzir o valor da condenação por danos 
materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação 
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.

Portanto, deve prevalecer o valor que foi 

pago pela parte ré, que corresponde à quantia estabelecida no art. 22 da 

Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos 

internacionais posteriores.

Quanto ao valor da indenização por danos 

morais, para atender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade na fixação do 'quantum' a ser pago pelo dano causado, 

deve-se ter em conta os fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível 

econômico do ofendido e o porte econômico do ofensor.

Isso porque o arbitramento deve ser 

significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o 

abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano, 

considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de 

sua culpa e sua capacidade econômica.

Sobre o tema, cumpre colacionar os 

ensinamentos da doutrina:

“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio 
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do 
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, 
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o 
critério que permite cotejar meios e fins, causas e 
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. 
Para que a decisão seja razoável é necessário que a 
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos 
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam 
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja 
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao 
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 
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compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, 
a intensidade e duração do sofrimento experimentado 
pela vítima, a capacidade econômica do causador do 
dano, as condições sociais do ofendido, e outras 
circunstâncias mais que se fizerem presentes.” 
(CAVALIERI FILHO, SERGIO  Programa de 
Responsabilidade civil  10.ed.  São Paulo: Atlas, 
2012  p.105  realces não originais)

A quantia indenizatória de R$5.000,00 para 

cada autor, totalizando o montante de R$10.000,00, mostra-se adequada 

para atender à finalidade sancionadora e reparadora, observados os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tal quantia apresenta-se, 

aliás, em consonância com os valores ordinariamente arbitrados por esta C. 

Câmara em hipóteses análogas.

Assim tem sido o entendimento deste órgão 

fracionário:
1108101-23.2014.8.26.0100    
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
- Transporte aéreo - Incidência das disposições do Código de 
Defesa do Consumidor  Inaplicabilidade da Convenção de 
Varsóvia e de Montreal  Controvérsia apresentada no RE 
636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização por 
danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em 
voo internacional, não abarcando danos morais - Passageiro 
judeu - Não disponibilização de alimentação 'Kosher' 
contratada - Jejum involuntário por várias horas - 
Descumprimento contratual - Cancelamento/atraso de voo 
internacional - Greve de funcionários da empresa aérea - Fato 
não comprovado - Ainda que assim não fosse, hipótese de caso 
fortuito interno - Fator não excludente de responsabilidade - 
Dever de indenizar  Ratificação da r. sentença, nos termos do 
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça- 
Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido. DANOS 
MORAIS- "quantum"  Redução- Utilização de critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor 
indenizatório - Quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) que se revela mais adequada ao caso concreto- Sentença 
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reformada nesta parte- Recurso provido. Recurso parcialmente 
provido.

1011693-03.2014.8.26.0477   
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/10/2017
Data de publicação: 27/10/2017
Data de registro: 27/10/2017
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Atraso em voo 
internacional - Impedimento de embarque no voo contratado - 
Realocação em voo no dia seguinte - Extravio definitivo de 
bagagem. Sentença de parcial procedência, condenando a 
companhia aérea ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 
pelo abalo extrapatrimonial, sem impor condenação pelos 
danos materiais. Recurso da autora. RESPONSABILIDADE. 
Convenção de Montreal passou a ter prevalência sobre a 
legislação consumerista pátria - Solução consolidada 
recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 
210) - Aplicação subsidiária do CDC. Artigo 19 da Convenção 
Internacional prevendo os limites da responsabilidade da 
transportadora - Ressalva aos casos de culpa exclusiva da 
companhia aérea quando não forem adotadas as medidas que 
lhe competiam a fim de evitar o dano. Entendimento contido 
na sentença recorrida, neste particular, embora proferido 
anteriormente ao decidido pelo STF, encontrando-se adequado 
ao novo entendimento jurisprudencial acerca da matéria. 
DANO MATERIAL. Convenção de Montreal não prevê a 
obrigatoriedade de reclamação de bagagem, mediante o 
preenchimento de formulário administrativo - Aplicação 
subsidiária do Código de Defesa do Consumidor - Versão 
inicial verossímil e não afastada pelas alegações da companhia 
aérea - Ausência de prova da entrega da bagagem extraviada, 
não se podendo exigir que a autora produza prova negativa. 
Sentença reformada neste aspecto. Dever de indenizar 
configurado - Razoável o pagamento de 500 Direitos Especiais 
de Saque, nos termos do artigo 22.2 da Convenção de 
Montreal - Conversão para moeda nacional na data do 
acórdão, nos termos expressamente previstos no artigo 23.1 do 
mencionado pacto. DANO MORAL. Efetivo abalo 
extrapatrimonial sofrido pela apelante, configurado na situação 
de desconforto e falta de informações acerca do ocorrido, bem 
como no fato ter chegado ao Brasil mais de um dia após a data 
prevista no contrato, sem bagagem, a qual não foi encontrada. 
Valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) razoável, analisadas 
as peculiaridades do caso concreto - Extensão do dano e 
gravidade da conduta. Sentença mantida nesta parcela. 
SUCUMBÊNCIA. Requerida restou vencida nos dois pedidos 
iniciais, devendo arcar com as custas e as despesas processuais 
- Honorários fixados em R$ 2.500,00, atualizados, por 
equidade, nos termos do contido quanto à matéria no antigo 
CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Apelação nº 0000317-30.2012.8.26.0114 - Campinas - VOTO Nº 16211 11/13

E outros fundamentos são dispensáveis, 

diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Merece reparo, porém, o dispositivo da r. 

sentença proferida na origem, uma vez que a parte autora requereu a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais e saiu vencedora em apenas um deles, o que implica dizer que a 

ação, na verdade, foi julgada parcialmente procedente, e não como 

constou.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, 

cada parte deverá arcar com 50% das custas processuais, bem como com 

honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% da 

condenação. 

Tendo em vista que o apelo em tela 

demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso, 

bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede 

recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos 

honorários advocatícios a serem pagos à parte ré, em importe 

correspondente a 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§11, do Código de Processo Civil, o que se aplica até mesmo nas hipóteses 

em que não forem oferecidas contrarrazões, segundo entendimento do E. 

Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, o posicionamento do E. 

Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:

ARE 951257 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO 
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO
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Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EDSON FACHIN
Julgamento:  27/09/2016           
Órgão Julgador:  Primeira Turma
Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO; DJe-242  
DIVULG 14-11-2016  PUBLIC 16-11-2016
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO 
INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE 
MULTA. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. 
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, 
VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO 
RECURSAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE 
NORMAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE NA 
ESTRITA SEARA DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO. 
CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MAJORAÇÃO 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1/4 (UM 
QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA 
AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE 
DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA 
PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO 
O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA 
IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS 
PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO 
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da 
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas 
quando o recorrente deixa de indicar os fatos 
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão, 
que tenham merecido aplicação indevida de critérios 
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à 
justa remuneração do patrono pelo trabalho 
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adicional na fase recursal e inibir recursos 
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do 
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de 
honorários recursais é medida que se impõe. 
5. Agravo interno conhecido e desprovido. 
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3ª Turma, rel. Min. 
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso, com observação.

WALTER BARONE
Desembargador Relator
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