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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001378-29.2015.815.0371.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : 4ª Vara da Comarca de Sousa.
Apelante : Francisca Xavier da Silva Neta de Sousa.
Advogado : Gustavo Rodrigo Maciel Conceição (OAB/PB 19.297-A).
Apelado : Bradesco Auto/Re Cia de Seguros.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE
COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO
DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.
DEBILIDADE  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA.  LAUDO.  DÉFICIT
FUNCIONAL DE  25%.  APLICAÇÃO  DA LEI
6.194/74  ATUALIZADA PELA LEI  11.945/2009.
CONSTITUCIONALIDADE  RECONHECIDA
PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
ENUNCIADO 474 DA SÚMULA DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PERCENTUAL
REDUTOR  APLICADO  SOBRE  A  QUANTIA
MÁXIMA  PREVISTA.  VALOR  PAGO
ADMINISTRATIVAMENTE  A  MENOR.
COMPLEMENTAÇÃO  DEVIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS
DE  10%  PARA  15%  DO  VALOR  DA
CONDENAÇÃO.  ART.  20,  §3º  DO  CPC.
MODIFICAÇÃO  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

-  Não há que se falar  em inconstitucionalidade das
Leis nº 11.482/2007 e 11.945/09, quando o Pretório
Excelso, quando do julgamento das ADIs nº 4627 e
4350,  já  reconheceu  a  constitucionalidade  das
referidas leis. 

- O Enunciado 474 da Súmula do STJ dispõe que “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
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proporcional ao grau de invalidez”. Logo, quando a
incapacidade  do  membro  não  for  completa,  mas
estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o
percentual  máximo  previsto,  mas  sim  fração
correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro. 

- Partindo do valor máximo possível do seguro de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos
de  invalidez  permanente,  calcula-se  o  montante  de
100% aplicável às situações de perda anatômica ou
funcional de estruturas crânio faciais (Lei 11.945/09).
Como,  in  casu,  a  perda  não  foi  completa,  mas
estimada  em  25%,  conforme  se  infere  do  laudo
médico,  aplica-se  este  percentual  ao  valor  de  R$
13.500,00, definindo a quantia de R$ 3.375,00.

- Já tendo sido pago administrativamente montante de
R$  1.350,00,  o  autor  faz  jus  à  complementação de
indenização  do  seguro  DPVAT no  montante  de  R$
2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

-  O arbitramento dos honorários exige a ponderação
harmoniosa dos preceitos dispostos no art. 20, §3º do
Código  de  Processo  Civil.  Assim,  levando  em
consideração  tais  fatores,  entendo  razoável  a
majoração  do  percentual  fixado  em  10%  (dez por
cento) sobre o valor da condenação para 15% (quinze
por cento).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Francisca Xavier
da Silva Neta de Sousa, desafiando sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara
da Comarca de Sousa,  nos autos de Ação Sumária de Cobrança de Seguro
Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Bradesco Auto/Re Cia de Seguros.

Na peça de ingresso, narra a autora que, no dia 12 de junho de
2014, por volta das 11:30h, quando trafegava pela localidade do sítio Santo
Amaro, em São Francisco-PB, conduzindo motocicleta Honda CG 125 FAN
KS,  da  placa  OGC 8769,  colidiu  com outra  moto de  modelo  e  placa  não
identificados, sendo lançada ao solo.

Em seguida, afirma que foi socorrida pelo SAMU e levada ao
Hospital Municipal de Santa Cruz, sendo transferida, posteriormente, para o
Hospital  Deputado Manoel Gonçalves Abrantes,  onde recebeu os primeiros
socorros  e  foi  diagnosticada  com  traumatismo  crânio  encefálico  e
politraumatismo  com  trauma  facial.  Ainda  ressalta  que  foi  submetida  à
tomografia computadorizada, a qual evidenciou fratura de parede posterior do
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seio  maxilar  esquerdo,  asa  do  esfenóide  homolateral,  hemossinus,
edema/hematoma  subgaleal  frontoparietal  direito  e  edema  de  partes  moles
periorbitário, sendo realizado tratamento conservador e medicamentoso.

Enfatiza  que,  atualmente,  apresenta  as  seguintes  sequelas:
cefaleia e vertigens constantes, parestesia em região lateral esquerda da cabeça
e  rosto,  episódios  de  sangramento  em  nariz  e  dificuldades  mastigatórias,
acarretando prejuízos no sistema nervoso central e na sua função nutricional,
bem como nas atividades que exijam esforço das funções afetadas.

Defende  que  os  ferimentos  foram  de  natureza  gravíssima,
estando  acometido  de  debilidade  permanente,  bem  como  que  recebeu  a
quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) na via administrativa,
razão pela qual deve ser paga a diferença no valor de R$ 12.150,00 (doze mil
cento e cinquenta reais).

Audiência  preliminar  realizada  sob  o  rito  sumário,  mas  as
partes não transigiram, oportunidade  na qual  o  promovido apresentou peça
contestatória (fls.  28/34), alegando, preliminarmente, a  ilegitimidade passiva
a necessidade de substituição pela  Seguradora Líder.  No mérito, defende  a
ausência de laudo médico,  a proporcionalidade do valor da indenização ao
grau  de  debilidade,  quando  se  tratar  de  invalidez  parcial,  sendo,  portanto,
incabível o pedido no valor integral.

Argui  que  já  foi  efetuado  o  pagamento  devido  na  via
administrativa, não havendo que se falar em diferença. Destaca a necessidade
de  graduação  da  lesão  por  meio  de  laudo  do  IML.  Finalmente,  alega  a
incidência de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir do
ajuizamento da demanda, bem como a limitação dos honorários advocatícios
ao percentual de 15% (quinze por cento).

Na  mesma  ocasião,  a  parte  autora  apresentou  réplica  à
contestação (fls.  26) e, em seguida, os autos foram conclusos para o mutirão
de DPVAT para realização de perícia.

Laudo pericial confeccionado durante o mutirão de DPVAT (fls.
63),  oportunidade na qual  as partes concordaram com a perícia  e os autos
foram conclusos para julgamento.

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  primeiro  grau  julgou
procedente o pleito contido na exordial (fls. 80/81), consignando os seguintes
termos na parte dispositiva:

“Isto  posto,  JULGO  PROCEDENTE  A
PRETENSÃO  INICIAL,  PARA  CONDENAR  A
PARTE PROMOVIDA ACIMA AO PAGAMENTO DE
R$  1012,50  (um  mil  e  doze  reais  e  cinquenta
centavos) em favor da parte promovente, acrescido
de juros de mora de 1,0% a.m (art. 406, CC) desde a
citação (Súmula  426 –  STJ)  e  correção monetária
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pelo INPC, desde a data do evento danoso (Súmula
43 – STJ).

Condeno a parte promovida nas custas processuais e
honorários advocatícios, estes no valor de 10% do
valor da condenação, atento ao comando do art. 20,
do Código de Processo Civil”. (fls. 80v/81).

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
84/100), aduzindo que, conforme perícia judicial, restou confirmado o estado
de invalidez permanente, atestando o comprometimento da funcionalidade das
estruturas crânio faciais, de grau leve, gerando direito a 25% do valor máximo
devida a cada segmento corporal afetado, ou seja, o montante de R$ 3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais) e, consequentemente, a diferença de
R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

Defende o equívoco do magistrado ao enquadrar a sequela que
atingiu a funcionalidade das estruturas crânio faciais no patamar de 75% do
valor  máximo indenizável,  quando,  na  verdade,  deveria  ser  enquadrada  no
valor de R$ 13.500,00, tendo em vista que houve a debilidade permanente de
toda a funcionalidade da região afetada.

Afirma  que  a  imprecisão  técnica  dos  laudos  confeccionados
pelos médicos quanto à fixação do percentual não deve recair sobre as vítimas
de acidentes automobilísticos. Defende a inconstitucionalidade da tabela de
invalidez. Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença
e condenação da parte recorrida em indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 12.150,00 ou a majoração da diferença devida para R$ 2.025,00 (dois mil e
vinte e cinco reais), bem como a condenação em custas e honorários, estes no
percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas (fls. 113/119). 

O  Ministério  Público  deixou  de  opinar  no  mérito  por  não
vislumbrar interesse do Parquet (fls. 142). 

É o relatório. 

VOTO.

 Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  Lei  nº  11.945/2009 não
apresenta vício de forma que acarreta sua inconstitucionalidade nem ofende o
princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que apenas passou a
disciplinar o constante na Lei nº 6.194/1974, estabelecendo o valor máximo da
indenização em cada caso específico de invalidez.
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Além disso, cabe consignar que o Pretório Excelso, quando do
julgamento das ADIs nº 4627 e 4350, já reconheceu a constitucionalidade das
Leis nº 11.482/2007 e 11.945/09, vejamos:

“1)  SEGURO  DPVAT.  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  LEGITIMIDADE
DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE
AÇÃO.  PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO
DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS
DAS  ALTERAÇÕES  PROMOVIDAS  PELAS  LEIS
CONJURADAS  NA  REGULAMENTAÇÃO  DO
SEGURO  DPVAT.  2)  A  PROCURAÇÃO  COM
PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA
DE  ADI  ATRELADA  AOS  AUTOS  APÓS  A
DISTRIBUIÇÃO  DA  AÇÃO  SUPRE  A
INCAPACIDADE  POSTULATÓRIA  AB  ORIGINE.
VÍCIO  SANADO.  3)  RELEVÂNCIA E  URGÊNCIA
PARA  O  TRATAMENTO  DA  MATÉRIA  SEGURO
DPVAT  EM  SEDE  DE  MEDIDA  PROVISÓRIA.
REQUISITOS  PRESENTES.  4)  A
COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM
O  TEXTO  DA  LC  nº  95/98  ENCERRA
CONTROVÉRSIA  DE  ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL  INSINDICÁVEL  EM
SEDE  DE  CONTROLE  CONCENTRADO  DE
CONSTITUCIONALIDADE.  5)  O PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197
E  199  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA
RESTAM  IMACULADOS  NA ALTERAÇÃO  DA
SISTEMÁTICA  DO  PAGAMENTO  DO  DPVAT
QUE ENGENDROU  COM  O  NOVEL SISTEMA
SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS
NORMAS  CONSTITUCIONAIS.  6)  OS
PRINCÍPIOS  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA,  DA  PROPORCIONALIDADE  E  DA
VEDAÇÃO  AO  RETROCESSO  SOCIAL,  MÁXIME
DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS
ENCARTADOS  NA  ORDEM  NORMATIVA  SUB
JUDICE,  RESTAM  PRESERVADOS  NA  TABELA
LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO
SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL
É  CONSECTÁRIO  DA  NOVA  DOGMÁTICA  DO
DIREITO  CIVIL  GRAVITANTE  EM  TORNO  DO
TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA
PROIBIÇÃO  LEGAL DE  CESSÃO  DO  CRÉDITO
DO  DPVAT.  8)  O  NOVEL  REGRAMENTO  DO
SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE
ACIDENTES  DE  TRÂNSITO  DE  ELEGEREM  OS
HOSPITAIS  PARTICULARES  PARA  O  SEU
ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL
DO  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DO
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VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE
SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA
DO  PODER  COMPETENTE.  10)
IMPROCEDÊNCIA DAS  AÇÕES  DIRETAS  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  N°  4.350  E  4.627.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  DE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30
A  32  DA  LEI  Nº  11.945/09.”
(ADI  4350,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal
Pleno,  julgado  em  23/10/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-237  DIVULG  02-12-2014
PUBLIC 03-12-2014) – (grifo nosso).

No  mais,  não  há  que  se  falar  equívoco  do  laudo  médico
confeccionado durante o mutirão DPVAT, porquanto o perito foi preciso em
concluir pela ocorrência de perda funcional parcial incompleta  nas estruturas
crânio  faciais  no  percentual  de  25%,  não  havendo  nos  autos  documentos
comprobatórios que corroborem as alegações do recorrente, razão pela qual o
laudo pericial é correto e válido.

Ultrapassada  tal  questão,  infere-se  dos  autos  que  o  acidente
automobilístico, do qual a autora foi vítima, ocorreu em 12 de junho de 2014
(fls. 12), portanto, sob a égide da Lei nº 11.945/2009, que regula a graduação
de invalidez do segurado através de percentuais previamente estabelecidos.
Dispõe a Lei 6.194/74, com redação atualização pela Lei 11.945/2009:

“Art.  3º.  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  2º  desta  Lei  compreendem as
indenizações  por  morte,  por  invalidez  permanente,
total  ou  parcial,  e  por  despesas  de  assistência
médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada: 
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente; e 
(...)
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput  deste  artigo,  deverão  ser  enquadradas  na
tabela  anexa  a  esta  Lei  as  lesões  diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis
de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente
como total  ou  parcial,  subdividindo-se  a  invalidez
permanente  parcial  em  completa  e  incompleta,
conforme  a  extensão  das  perdas  anatômicas  ou
funcionais, observado o disposto abaixo:  
(…)
II  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento
da perda anatômica ou funcional na forma prevista
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no  inciso  I  deste  parágrafo,  procedendo-se,  em
seguida, à redução proporcional da indenização que
corresponderá  a  75% (setenta  e  cinco  por  cento)
para  as  perdas  de  repercussão  intensa,  50%
(cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  para  as  de  leve
repercussão,  adotando-se  ainda  o  percentual  de
10%  (dez  por  cento),  nos  casos  de  sequelas
residuais.” 

No  caso  em  disceptação,  a  lesão  provocada  pelo  acidente
acarretou  perda  da  funcionalidade  das  estruturas  crânio  faciais,  levando  à
invalidez  permanente  parcial.  Logo,  segundo dispõe  a  referida  lei,  o  valor
devido em tais casos, contido na tabela anexa, é de 100% da quantia máxima. 

Todavia, ao estabelecer tal percentual, a lei é bastante clara ao
indicar perda completa da funcionalidade do membro, razão pela qual é justo
concluir  que  somente  quando  houver  tal  situação,  ou  seja,  membro  sem
qualquer funcionalidade, será devido o percentual de  100%. Nesse contexto,
tem-se duas possibilidades: (i) invalidez permanente parcial completa, quando
se aplica o percentual de 100%; (ii) invalidez permanente parcial incompleta,
quando se aplica o percentual de 100%, com redução proporcional ao nível de
comprometimento da estrutura crânio facial

Orientando o aplicador,  a  lei  dispôs  expressamente  sobre  os
parâmetros  para  os  casos  de  invalidez  permanente  parcial  incompleta,
aplicando-se  os  redutores  previstos  no  art.  3.º,  §  1.º,  inciso  II,  não  sendo
demais  repeti-lo:  “quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e
cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por
cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as
de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento),
nos casos de sequelas residuais”.

Acompanhando o raciocínio, nos termos do Enunciado 474 da
Súmula do STJ,  “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma  proporcional  ao  grau  de
invalidez”.  Portanto,  quando a  incapacidade do membro não for  completa,
mas estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o percentual de 70%,
mas  sim  fração  correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro. 

O referido enunciado, diferentemente do inciso II do § 1.º do
art. 3.º da Lei 6.194/74, não faz qualquer referência ao percentual de redução
nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, pressupondo-se não ser
incorreta a aplicação de porcentagem fixada por laudo médico (fls. 64), o qual,
sem dúvida alguma, melhor se aproxima da situação concreta. 

Acerca do tema:
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“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança do seguro
DPVAT. Sinistro  ocorrido  em  20/04/2004.
Prescrição.  Inocorrência.  Lapso  temporal  trienal.
Termo a quo. Ciência inequívoca da invalidez. Prova
de que o autor efetuou tratamento até 16/02/2007.
Inteligência  da  Súmula  nº  278,  do  STJ.  Demanda
proposta  em  janeiro  de  2010.  Requerimento  de
indenização  no  valor  máximo.  Inadmissibilidade.
Lei nº 6.194/74. Súmula nº 30, desta corte e sumula
474 do  Superior  Tribunal  de  justiça.  Indenização
que deve ser fixada proporcionalmente ao grau de
invalidez. Comprovação de invalidez permanente no
grau de  12,5%.  Laudo emitido pelo iml.  Validade.
Honorários advocatícios. Manutenção. Erro material
constatado  na  sentença.  Correção  de  ofício.
Recursos não providos.” (TJPR; ApCiv 0963368-5;
Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos
José Perfetto; DJPR 30/01/2013; Pág. 356). 

“APELAÇÃO  CIVEL.  SEGURO  DPVAT.
INEXISTENCIA  DE  DISCUSSAO  ACERCA  DAS
EXTENSÕES  DA  LESÃO  SOFRIDA.
APLICABILIDADE  DA  MEDIDA  PROVISORIA
451/2008.  GRADUAÇAO  DA  INVALIDEZ.
POSSIBILIDADE.  ACIDENTE  DE  TRANSITO.
Sinistro  ocorrido  em  data  posterior  a  16.12.2008.
Aplicabilidade da Lei nº 11.945/2009. Tabela relativa
aos percentuais indenizatorios para seguro DPVAT.
O calculo  da  indenização so  seguro DPVAT deve
seguir os parâmetros apontados pela nova redação
da Lei nº 6.194/74 e, em caso de invalidez parcial e
permamente, devera ser paga proporcionalmente à
lesão  sofrida.  Aplicação  da  sumula  474  do  STJ.
Negaram provimento ao apelo.” (TJRS; AC 99258-
22.2013.8.21.7000;  Lajeado;  Sexta  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Artur  Arnildo Ludwig;  Julg.  20/06/2013;
DJERS 03/07/2013).

No caso em apreço, o cálculo se afigura simples. Partindo do
valor máximo possível do seguro de R$ 13.500,00 (treze mil  e quinhentos
reais) para os casos de invalidez permanente, calcula-se o montante de 100%,
ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aplicável às situações de
perda  completa  anatômica  ou  funcional  da  estrutura  crânio  facial (Lei
11.945/09).

 Como,  in casu,  a perda não foi completa, mas estimada em
25%, conforme se infere do laudo médico (fls.  64), aplica-se este percentual
ao  valor  de  R$  13.500,00,  definindo  a  quantia  de  R$  3.375,00 (três  mil
trezentos e setenta e cinco reais).
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Assim, observa-se assistir razão ao recorrente, porquanto, como
foi  pago  na  via  administrativa  o  valor  de  R$  1.350,00 (mil  trezentos  e
cinquenta reais), há uma diferença a ser quitada pela seguradora no montante
de R$  2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), com aplicação de correção
monetária desde a data do acidente (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação (Súmula nº 426 do STJ). 

Por fim, ressalto que, para a fixação da verba honorária, deve o
magistrado considerar 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.  Além  disso,  quando  existente
condenação  em valor  certo,  a  apreciação  do  juiz  terá  como parâmetros  o
percentual mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios para Fixação dos Honorários. São objetivos
e  devem  ser  advogado,  a  competência  com  que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade  da  causa,  o  tempo  despendido  pelo
causídico  desde  o  início até  o término da ação,  são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas
em  consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado”  (Código de  Processo  Civil
Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 379).

 Como visto, o arbitramento dos honorários exige a ponderação
harmoniosa dos preceitos dispostos no art. 20, 3, do CPC (atualmente, art. 85,
§2º do Código de Processo Civil). Assim, levando em consideração o zelo do
advogado, o trabalho realizado pelo Causídico e o tempo exigido para o seu
serviço, além do proveito obtido pela promovente, tem-se que tal verba deve
ser majorada para o percentual de  15% (quinze por cento), montante que se
mostra adequado à justa remuneração do profissional.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO à apelação cível para
reformar  parcialmente  a  sentença  e  majorar  a  diferença  devida  para  R$
2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais),  bem como para fixar os honorários
advocatícios  sucumbenciais  em 15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
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Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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