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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001801-74.2014.815.2003
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
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Advogado: Rostand Inácio dos Santos – OAB/PB nº 18.125-A
Apelado : Daniel Luiz de Franca Sobrinho
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
COMPLEMENTAÇÃO  DO  SEGURO  DPVAT.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  SUBLEVAÇÃO  DA
SEGURADORA.  PRETENSÃO.  REDUÇÃO  DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO  § 3º DO ART.
20  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL DE  1973.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  A  QUO.
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA  DESDE  O  EVENTO  DANOSO.
PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

- Estando  os  honorários  advocatícios  em
conformidade com os critérios previstos no § 3º,  do
art.  20, do  Código de Processo Civil  de 1973,  então
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vigente,  deve  ser  mantido  o  quantum arbitrado  em
primeiro grau.

- "Na ação de cobrança visando a complementação do
seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é
a data do evento danoso.” (STJ; AgRg-REsp 1.482.716;
Proc.  2014/0244815-0;  SC;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze; DJE 16/12/2014).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara Cível  do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Daniel Luiz de Franca Sobrinho ajuizou a presente
Ação de Cobrança, em face da Federal de Seguros S/A, pleiteando a complementação
do valor recebido administrativamente a título de seguro DPVAT em decorrência do
acidente automobilístico ocorrido no dia 20 de abril de 2013, ao fundamento de que o
valor pago pela seguradora foi inferior ao devido. Postulou, outrossim, a realização de
perícia para fins de apuração do montante efetivamente devido.

Devidamente  citada,  a  Federal  de  Seguros S/A
ofertou contestação,  fls.  65/83,  na qual  refutou os termos da exordial e postulou a
improcedência do pedido.

A  Magistrada  a  quo  julgou  procedente  o  pedido
contido na exordial, consignando os seguintes termos, fls. 154 e 154/V:

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido
autoral, condenando a seguradora ré a pagar à autora
indenização decorrente de seguro Dpvat no valor de
R$ 3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e
cinco  centavos),  devidamente  corrigido  a  partir  da
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data do pagamento a menor, com incidência de juros
de mora a contar da citação.
Condeno  a  parte  ré  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  estes  fixados
em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, com supedâneo no art. 20, § 3º, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A interpôs APELAÇÃO,  fls.  158/162,  defendendo a redução dos
honorários  advocatícios  estipulados  na  sentença  e  alegando,  a  um  só  tempo,  a
impossibilidade de fixação em montante superior a 15% (quinze por cento), tem em
vista  a  parte  autora  ser  beneficiária  da  justiça  gratuita.  Requer,  ademais,  que  a
correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  186/188,   postulando  o
desprovimento  do  recurso,  ao  fundamento  de  que  os  honorários  estão  em
conformidade com o art. 20 do Código de Processo Civil de 1973.

Feito  não  remetido  ao  Ministério  Público,  tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do novo Código de
Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  controvérsia  consiste  em  verificar  o
acerto ou não do pronunciamento judicial atacado no que se refere  ao arbitramento
dos honorários advocatícios e  à fixação do termo inicial  de incidência da correção
monetária, haja vista terem sido apenas essas as questões impugnadas na apelação. 

Sem  maiores  delongas,  a  pretensão  recursal  de
redução  do  valor  dos  honorários  advocatícios  arbitrados  em  primeiro  grau  não
merece  acolhimento,  tendo  em  vista  a  verba  em  questão  ter  sido  estipulada  em
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conformidade com os critérios previstos no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil
de  1973,  vigente  ao  tempo  da  prolação  da  sentença.  Eis  o  dispositivo  legal  em
referência.

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios.  Esta  verba  honorária  será  devida,
também, nos casos em que o advogado funcionar em
causa própria.
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de 
dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento 
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho 
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. 

Assim,  estando  o  valor  dos  honorários  em
conformidade com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo  Advogado e  o  tempo
exigido para o seu serviço,  não há que se falar em redução da verba, sob pena de o
trabalho do profissional não ser remunerado adequadamente.

Ademais,  é  incabível, nos  moldes  do  ordenamento
jurídico  vigente,  que  instituiu  novos critérios  e  percentuais para  fixação  dos
honorários, a aplicação da regra prevista no art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.  FORMAÇÃO  DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A
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CEF.  DESNECESSIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  SEGURADORA  E
AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA OS VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO  ENCONTRADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE
PROVA.  DESCABIMENTO.  SÚMULAS  5  E  7/STJ.
MULTA  DECENDIAL.  CABIMENTO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  LIMITAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA  DA  LEI  N.  1.060/50  EM
RELAÇÃO AO CPC. (...). 5.-  A regra prevista no art.
11,  §  1º,  da  Lei  nº  1.060/50,  que  limitava  os
honorários advocatícios a 15% sobre "o valor líquido
apurado  na  execução  da  sentença",  deixou  de
subsistir com o advento do Código de Processo Civil
de 1973, que instituiu, em seu art. 20, § 3º, o sistema
da sucumbência,  elevando o  percentual  máximo a
20%  do  valor  da  condenação,  para  as  sentenças
condenatórias.  6.-  Agravo  Regimental  improvido.
(AgRg no  AREsp  377.520/SC,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013,
DJe 04/11/2013) - negritei.

De igual forma, não merece guarida a alegação de que
a correção monetária deve incidir a partir do ajuizmento da ação, pois,  em caso de
ação  de cobrança  visando à  complementação de indenização do seguro DPVAT,  o
marco inicial da correção deve ser a data do evento danoso,  conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO DPVAT.
COMPLEMENTAÇÃO.  ANÁLISE  DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA
DO  EVENTO  DANOSO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Refoge à competência do
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Superior Tribunal de justiça apreciar suposta ofensa a
dispositivos  constitucionais,  ainda  que  para  fins  de
prequestionamento,  sob  pena  de  invasão  da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação
de  cobrança  visando  a complementação  do  seguro
DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data
do  evento  danoso.  Precedentes  do  STJ.  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-
REsp  1.482.716;  Proc.  2014/0244815-0;  SC;  Terceira
Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  DJE
16/12/2014).

Todavia,  em  atenção  ao  princípio  da proibição  da
reformatio in pejus, é inviável a modificação da sentença no que se refere à incidência
da correção monetária.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para manter inalterada a 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  a Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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