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ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0000542-85.2014.815.0211
Origem : 3ª Vara Mista da Comarca de Itaporanga
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Agnaldo Cosmo dos Santos
Advogado : Haroldo Magalhães de Carvalho (OAB/PE nº 25.252-D)
Apelada : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Advogado : João Barbosa Alves Filho  (OAB/PB nº 4246-A)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
DPVAT.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO  DPVAT. LESÃO 
SOFRIDA  PELO  PROMOVENTE. 
RECONHECIMENTO.  PROCEDÊNCIA  EM 
PRIMEIRO  GRAU.  INCONFORMISMO  DO 
PROMOVENTE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
MOMENTO DE INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. 
SÚMULA  Nº  43,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  MAJORAÇÃO.  POSSIBILIDADE. 
REFORMA  DA  SENTENÇA  NESSE  ASPECTO. 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- Nos termos da Súmula nº 43, do Superior Tribunal 
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de  Justiça,  a  correção  monetária  começa  a  fluir  a 
partir do evento danoso.

- Tendo em vista que a verba honorária arbitrada não 
obedeceu  aos  critérios  determinados  pelas  alíneas 
estabelecidas nos § 3º e § 4º, do art. 20, do Código de 
Processo Civil, é de se reformar a decisão hostilizada 
neste ponto.

VISTOS, relatados  e  discutidos os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o apelo.

Agnaldo  Cosmo  dos  Santos  interpôs  a  presente 
Ação de Cobrança, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 
alegando fazer jus ao recebimento da indenização, a  título de Seguro DPVAT, no 
importe  de  70%  (setenta  por  cento)  de  R$  9.450,00  (nove  mil,  quatrocentos  e 
cinquenta reais), em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 22 de 
setembro  de  2010,  do  qual  resultou em “invalidez  permanente  na mão esquerda 
decorrente de lesões que acarretaram redução funcional devido às limitações para os 
movimentos e perda de força motriz, com semi-rigidez e déficit para flexo extensão 
da mão.

Devidamente  citada,  a  Seguradora  Líder  dos 
Consórcios do Seguro DPVAT ofertou contestação, fls. 29/43, suscitando, em sede de 
preliminar, a ausência de prova válida da alegada invalidez total e permanente. No 
mérito,  refutou  os  termos  da  exordial,  postulando  pela  total  improcedência  dos 
pedidos.

Impugnação  à  contestação,  fls.  56/62,  repelindo  as 
argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido 
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exordial.

O  Magistrado  sentenciante,  às  fls.  97/100,  julgou 
procedente  em  parte  a  pretensão  disposta  na  inicial,  consignando  os  seguintes 
termos:

À LUZ DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE EM 
PARTE  O  PEDIDO  para  condenar  a  seguradora 
promovida a pagar aos promoventes a quantia de R$ 
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 
cinco centavos),  a  título  de  indenização  do  Seguro 
Obrigatório  de  Veículos  Automotores  de  Via 
Terrestre  (DPVAT),  acrescidos  de  juros  moratórios, 
no percentual de 1,0% ao mês, devidos a partir da 
citação  inicial,  e  correção  monetária,  a  partir  do 
pagamento a menor da esfera administrativa.
Condeno a parte promovida em custas e honorários 
advocatícios,  estes  fixados em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 20, 
§4º, do CPC.

Descontente com o teor do édito judicial,  Agnaldo 
Cosmo dos Santos, interpôs Apelação, fls. 102/111, postulando a reforma da decisão 
vergastada, sob a alegação de que, muito embora tenha sido aplicado acertadamente 
a  tabela  de  invalidez,  a  correção  monetária  não  foi  arbitrada  da  forma  devida, 
devendo  esta  incidira  partir  da  data  da  propositura  da  ação.  Por  fim,  requer  a 
majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  118/123,  refutando  as 
insurgências carreadas no apelo e pugnando, ao final, pela manutenção do decisum.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  sentença 
proferida nos autos foi registrada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de  2015,  razão  pela  qual  a  matéria  do  presente  recurso,  será  apreciada  sob  os 
parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à época da 
execução do sobredito ato processual.

Nesse  sentindo,  proclama  o  enunciado 
administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça. 

A propósito,  a  jurisprudência do Superior Tribunal 
de  Justiça  também já  efetuou posicionamento acerca  da  aplicabilidade do  direito 
intertemporal:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE 
DO CPC/1973. CONTAGEM DO PRAZO. REGRAS 
DE  DIREITO  INTERTEMPORAL. 
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE  2015.  RECURSO  INTEMPESTIVO.  1.  A 
nova  lei  processual  se  aplica  imediatamente  aos 
processos em curso  (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), 
respeitados  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico 
perfeito,   a  coisa  julgada,  enfim,  os  efeitos  já 
produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei. 
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2.  Considerando  que  o  processo  é  constituído  por 
inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se 
pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a 
qual, cada ato deve ser considerado separadamente 
dos demais para o fim de determinar qual a lei que o 
regerá (princípio do tempus regit actum). Esse sistema 
está inclusive expressamente previsto no art.  14 do 
CPC/2015.  3.  Com  base  nesse  princípio  e  em 
homenagem  à  segurança  jurídica,  o  Pleno  do 
Superior Tribunal de Justiça interpretou o art. 1.045 
do Código de Processo Civil de 2015 e concluiu que o 
novo CPC entrou em vigor no dia 18/03/2016, além 
de elaborar uma série de enunciados administrativos 
sobre  regras  de  direito  intertemporal   (vide 
Enunciados Administrativos n. 2 e 3 do STJ). 4.  Esta 
Corte  de  Justiça  estabeleceu  que  a  lei  que  rege  o 
recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do 
decisum. Assim, se a decisão recorrida for publicada 
sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a 
definir o recurso cabível para sua impugnação, bem 
como a regular os requisitos de sua admissibilidade. 
A contrário   sensu  , se a intimação se deu na vigência   
da lei nova, será ela que vai regular integralmente a 
prática  do  novo  ato  do  processo,  o  que  inclui  o 
cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo. 
5. No caso, a decisão ora agravada foi publicada em 
17/03/2016,  portanto  sob  a  égide  do  CPC/1973. 
Assim, é  inviável  a  incidência  das  regras  previstas 
nos arts. 219 e 1.021, § 2º, do CPC/2015, razão pela 
qual  mostra-se  intempestivo  o  agravo  regimental 
interposto após o prazo legal de cinco dias previsto 
nos arts. 545 do Código de Processo Civil de 1973 e 
258  do  Regimento  Interno  do  STJ.  6.  Agravo 
regimental  não  conhecido.  (STJ  -  AgInt  no  AREsp 
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785269/SP,  Rel.  Min.  Gurgel  de  Faria,  Primeira 
Turma,  Data  do  Julgamento  19/04/2016,  DJe 
28/04/2016) – sublinhei.

Prosseguindo,  ressalta-se  que  o  cerne  da  questão 
posta  a  desate  limita-se  a  apreciar  o  termo  inicial  de  incidência  da  correção 
monetária,  para fins  de atualização da verba indenizatória  arbitrada na sentença, 
bem como os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Em suas razões, a recorrente pleiteia a incidência da 
correção monetária a contar da data da propositura da ação. 

Pois bem.

Como cediço,  nas  condenações  alusivas  ao  Seguro 
DPVAT, a  correção monetária sobre o valor indenizatório deve incidir a partir do 
efetivo prejuízo e não do pagamento a menor na esfera administrativa, como foi 
decidido na sentença. 

Nesse sentido, calha transcrever a Súmula nº 43,  do 
Superior Tribunal de Justiça, a qual preleciona:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito 
a partir da data do efetivo prejuízo.

Assim,  de  acordo  com  o  teor  da  aludida  súmula, 
entendo que a correção monetária deve incidir a partir da data do acidente, que, in  
casu, ocorreu no dia 22 de setembro de 2010, conforme se depreende do Boletim de 
Ocorrência acostado à fl. 17.

Nesse norte, a jurisprudência atualizada desta Corte:

COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  DEBILIDADE 
PARCIAL  PERMANENTE  DECORRENTE  DE 
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ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  APELAÇÃO. 
PRELIMINARES.  FALTA  DE  INTERESSE 
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE. 
APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO  E 
APELAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE 
DETERMINAÇÃO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DA 
PERÍCIA  MÉDICA  PELO  IML.  AVALIAÇÃO 
MÉDICA  REALIZADA  NO  MUTIRÃO  DPVAT. 
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À 
INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL 
INCOMPLETA DE MEMBRO.  INTELIGÊNCIA DO 
ART.  3º,  §  1º,  II,  DA  LEI  N.º  6.194/74,  COM  A 
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  N.º  11.945/2009. 
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO 
DANOSO.  SÚMULA  N.º  43  DO  STJ.  JUROS  DE 
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 
DO  STJ.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  RECURSO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  exigência  de 
prévio  requerimento  administrativo  não  deve 
prevalecer  quando  o  entendimento  da  Seguradora 
for  notória e  reiteradamente contrário à postulação 
do  Segurado,  como  nos  casos  em  que  já  tenha 
apresentado  Contestação  e  Apelação  de  mérito, 
estando  caracterizado  o  interesse  em  agir  pela 
resistência à pretensão. 
2.  "Se  a  perícia  judicial  realizada  no  'mutirão  do 
DPVAT';  qualifica  de  forma  satisfatória  a  extensão 
das  lesões  sofridas  pela  vítima,  assim  como 
quantifica  o  grau  de  invalidez  permanente  e  o 
percentual de perda funcional, tal como determina a 
legislação, desnecessária a realização de nova perícia 
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pelo IML para aferição do que já restou constatado” 
(TJMG,  APCV  1.0702.14.054551-9/001;  Rel.  Des. 
Alberto  Henrique;  Julg.  24/09/2015;  DJEMG 
02/10/2015).
3.Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido 
da  validade da  utilização  da  tabela  para  o  cálculo 
proporcional  da  indenização  de  seguro  obrigatório 
segundo  o  grau  de  invalidez.  Precedentes”  (STJ, 
AgRg no  AgRg no  Ag 1360777/PR,  Quarta  Turma, 
Rel. Min. Maria isabel Galloti,  julgado em 07/04/11, 
publicado no Dje 29/04/2011).
4.  No seguro obrigatório incide correção monetária 
a partir do evento danoso, Súmula nº 43 do STJ, e 
juros de mora a partir da citação, Súmula nº 426 do 
Superior  Tribunal  de  Justiça.  (AC  nº  0035329-
42.2013.815.2001,  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da 
Fonseca Oliveira, J. 22/03/2016) – sublinhei.

Logo, sem maiores delongas, é de se acolher o pleito 
recursal para reformar a sentença no tocante à correção monetária arbitrada em 
primeiro grau.

Por  fim,  impende  analisar  o  pleito  referente  aos 
honorários advocatícios.

Sustenta o recorrente que o patamar de 10% (dez por 
cento)  fixado  pelo  Magistrado  a  quo é  insignificante  e  irrisório,  razão  pela  qual 
merece ser majorado.

Sem delongas, ressalta-se que a Constituição Federal 
de 1988, em seu art. 133, qualificou a advocacia como uma função essencial à justiça,  
reconhecendo o seu exercício indispensável à esfera Judiciária, porquanto detentor, o 
patrono, do jus postulandi, servindo de liame entre a parte desamparada e o direito a 
esta inerente.
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Inconteste,  portanto,  que  o  advogado  constituído 
para  patrocinar  judicialmente  o  interesse  da  parte  faz  jus  à  percepção  de 
remuneração  pelo  trabalho  desempenhado,  em  valor  proporcional  ao  grau  de 
dedicação despendido, sob pena de enriquecimento ilícito do mandante.

Tal  direito  encontra-se  resguardado  na  Lei  nº 
8.906/94 que, ao dispor sobre o estatuto da advocacia e Ordem dos Advogados do 
Brasil, garante aos inscritos na OAB, em seu art. 22, caput, fazerem jus aos honorários 
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ante a 
prestação de serviço profissional. 

Estabelece  ainda,  em  seu  art.  22,  §  2º,  que  os 
honorários advocatícios, ante a ausência de estipulação ou acordo, serão fixados por 
arbitramento judicial,  levando-se em conta para determinação do valor devido, o 
trabalho  realizado  pelo  causídico,  bem  como,  o  valor  econômico  da  pretensão, 
ressalvando,  outrossim,  que  a  instituição  do  quantum deve  respeitar  o  patamar 
mínimo estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Ademais, cumpre esclarecer que, de acordo com os 
ditames do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, nas causas de pequeno valor, 
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz,  atendidas as 
normas das alíneas a, b e c, do parágrafo acima explicitado.

Assim, o julgador, ao fixar o valor dos honorários, 
deverá observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a 
natureza e importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo Advogado e o 
tempo exigido para o seu serviço, de forma equitativa, podendo relegar, deste modo, 
o critério de percentual sobre o valor da causa.

No  caso  em  apreço,  diante  da  explanação  acima, 
entendo que  os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau merecem ser 
majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
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Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL 
AO RECURSO APELATÓRIO  para  reformar a  sentença  no tocante  à  fixação da 
correção monetária, devendo esta incidir desde o evento danoso, e no que tange aos 
honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para o patamar de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da condenação; mantendo os demais termos da sentença.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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