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GABINETE DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040672-19.2013.815.2001.
Relator    :Des. José Ricardo Porto
Apelante :Franklin Lima dos Santos
Advogado :Flaviano Sales Cunha Medeiros  (OAB/PB nº 11.505).
Apelado :Vera Cruz Seguradora S/A e Seguradora Líder dos Consórcios

do Seguro DPVAT S/A 
Advogada :João Alves Barbosa Filho (OAB/PB nº 4.246-A)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  DPVAT.  PROCEDÊNCIA  TOTAL  DO
PLEITO  EXORDIAL.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA QUE NÃO MERECE SER MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM
BASE NA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO QUE SE
IMPÕE.  PROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO.

-  Não  restam  dúvidas  que,  ao  tempo  em  que  o  autor
pugnou pela  indenização em patamar a ser fixada pelo
magistrado,  qualquer  condenação  em  valor  pecuniário
representa a total procedência do pleito, ensejando que o
ônus  sucumbencial  deve  ser  suportado  exclusivamente
pela parte demandada 

- No que pertine aos honorários advocatícios, verifico que
10% do valor da condenação não se encontra adequado ao
caso, afigurando-se irrisório, levando em conta o trabalho,
a qualificação do profissional, além do tempo do trâmite
processual,  considerando  já  ter  transcorrido,  até  o
presente  momento,  mais  de  04  (quatro)  anos  desde  o
ajuizamento da ação. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 79/81) interposta por  Franklin Lima dos
Santos, desafiando decreto sentencial que julgou procedente a Ação de Cobrança movida
contra a Vera Cruz Seguradora S/A e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A.
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O apelante afirma, em síntese, que, embora o Magistrado de base tenha acolhido os
seus argumentos, aplicou a sucumbência recíproca, quando, na verdade, deve a parte promovida
suportar sozinha tal encargo.

Continuando,  sustenta  a  necessidade  de  que  sejam  majorados  os  honorários
advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), ou fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas – fls. 83/85.

A Procuradoria  de  Justiça,  através  de  cota,  entendeu  que  o caso  em disceptação
dispensa a manifestação ministerial – fls. 93/94.

É o relatório. 

VOTO.

A questão  trazida  à  tona  pelo  presente  apelo  não  requer  maiores  delongas.  Isso
porque apenas se discute a adequação quanto ao ônus sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o recorrente/promovente foi vencedor
na totalidade do seu pleito exordial,  eis que requereu “a condenação da promovida a pagar ao
autor uma indenização por invalidez no valor a ser prudentemente fixado pelo juízo” (fls. 06).

Por sua vez, o Magistrado singular registrou a imposição de pagamento no valor de
R$  1.687,50  (mil  seiscentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  consignando,
equivocadamente, que o feito estava sendo julgado procedente de forma parcial.

Não  restam  dúvidas  que,  ao  tempo  em  que  o  autor  pugnou,  repita-se,  pela
indenização em patamar a ser fixado pelo magistrado, qualquer condenação em valor pecuniário
representa a total procedência do pleito. 

No  que  pertine  aos  honorários  advocatícios,  verifico  que  10%  do  valor  da
condenação não se encontra adequado ao caso, o que representaria R$ 168,75 (cento e sessenta e
oito  reais  e  setenta  e  cinco  centavos),  afigurando-se  irrisório,  levando  em conta  o  trabalho,  a
qualificação do profissional, além do tempo do trâmite processual, considerando já ter transcorrido,
até o presente momento, mais de 04 (quatro) anos desde o ajuizamento da ação.

Como se sabe,  nas decisões de natureza condenatória,  os honorários advocatícios
devem ser fixados com base no importe da condenação, exceto quando o valor se tornar irrisório, o
que interpreto ser o presente caso, ensejando a sua fixação de maneira equitativa,  à luz do que
disciplina o §8º do art. 85 do CPC/2015. Vejamos:

Vejamos:

“Art. 85 (…)
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§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte  por cento sobre o valor da condenação,  do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(…)
§  8o  Nas  causas  em  que  for  inestimável  ou  irrisório  o  proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o. .”

 
Portanto, diante das considerações acima, fixo os honorários advocatícios no importe

de  R$  1.000,00  (mil  reais),  em  consonância  com  o  preceito  constitucional  de  valorização  do
trabalho. 

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para reformar
a sentença no que pertine o ônus sucumbencial, reconhecendo que tal encargo deve ser suportado
em sua integralidade pela parte demandada, bem como para fixar a verba honorária em R$ 1.000,00
(mil reais), com base no  §8º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos Santos  e o Excelentíssimo Senhor Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti  Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR
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