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QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0028356-71.2013.815.2001
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Advogado : Rostand Inácio dos Santos – OAB/PE nº 22718
Apelado : Márcio José Luna da Silva
Advogada : Lidiani Martins Nunes - OAB/PB nº 10244

APELAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA.  ACIDENTE
DE  TRÂNSITO.  INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO
DPVAT.  LESÃO  SOFRIDA PELO  PROMOVENTE.
RECONHECIMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
EM  PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DA
SEGURADORA.  PRETENSÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MINORAÇÃO.  CABIMENTO.
FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO §8º
E  §2º  DO  ART.  85,   DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  REFORMA NESSE  ASPECTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- De acordo com os ditames do art. 85, §8º, do Novo
do Código de Processo Civil, nas causas de pequeno
valor,  os  honorários  serão  fixados  consoante
apreciação equitativa do juiz,  atendidas as normas
dos  incisos  I,  II,  III  e  IV,  do  §2º,  do  aludido
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dispositivo,  ou seja,  levando-se em consideração 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.

VISTOS, relatados  e  discutidos os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  95/99, interposta  pela
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A contra sentença, fls. 89/93,
prolatada pela Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT por Invalidez Permanente e Definitiva manejada por
Márcio  José  Luna  da  Silva,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  exordial,
consignando os seguintes termos:

Pelo exposto, com base no art. 487, I do CPC,  julgo
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido
deduzido  na  inicial,  condenando  a  promovida  ao
pagamento de R$ 1.485,00 (um mil,  quatrocentos e
oitenta e cinco reais),  com correção monetária pelo
INPC desde o evento danoso (10/04/2009), e juros de
mora de 1% a partir da data da citação (05/05/2014).
Condeno  a  promovida  ao  pagamento  de  custas  e
honorários sucumbenciais, estes no importe de 10%
do  valor  da  causa,  diante  do  grau  de  sua
complexidade.

Em suas razões,  a  recorrente  postula a reforma da
decisão vergastada, sob a alegação de que a verba honorária arbitrada em primeiro
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grau revela-se excessiva e injusta, razão pela qual deve ser minorada e fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação e não com base no valor da causa, como
restou consignado pela Magistrada a quo. Aduz, por fim, que o montante não pode
ser  estipulado em  percentual  superior  a  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  da
condenação, tendo em vista a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  113/130,  refutando  as
insurgências carreadas no apelo e pugnando, ao final, pela manutenção do decisum.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De logo,  cumpre ressaltar  que,  apesar  do apelante
referir-se,  nos  termos do requerimento  final,  ao  acolhimento  da  “preliminar  para
extinguir o feito, ou dar provimento ao recurso deixando de condenar a Seguradora
em honorários periciais visto o pagamento dos mesmos em sede de mutirão”, vê-se
que o âmago da insurreição consiste, tão somente, em verificar se houve acerto ou
não  do  pronunciamento  judicial  atacado  no  que  se  refere  ao  arbitramento  dos
honorários advocatícios, sendo esta a matéria a ser apreciada.

Sustenta o recorrente que os honorários advocatícios
devem minorados, por serem excessivos, e fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação e não com base no valor da causa, como restou consignado na
sentença combatida.
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Acerca do tema, cumpre ressaltar 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.

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. 

Analisando a hipótese dos autos, cumpre esclarecer
que, de acordo com os ditames do art.  85, §8º, do Código de Processo Civil,  nas
causas de pequeno valor os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa
do juiz, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, do §2º, do dispositivo acima
explicitado. Eis os dispositivos legais em referência:

Art.  85.  A sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(…)
§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; 
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III -  a natureza e 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 – negritei.

Nesse norte, levando-se em consideração 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,
entendo que a verba honorária deve ser minorada não para o patamar de 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, como requer o recorrente, pois reputo ser
irrisório e injusto,  mas,  sim, para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais),  em
observância ao disposto no art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Ademais,  convém  esclarecer  que  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
CEF.  DESNECESSIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA DA SEGURADORA E
AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA OS VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO  ENCONTRADOS.
INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULA  E  REEXAME

Apelação Cível nº 0028356-71.2013.815.2001                                                                                                                                                                             5



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.

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  o  decisum
hostilizado merece reparo no tocante ao arbitramento da verba honorária.

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL
AO RECURSO APELATÓRIO, para reformar a  sentença  apenas  no que tange à
fixação  dos  honorários  advocatícios  arbitrados  em primeiro  grau,  devendo  estes
serem  fixados  no  patamar  de  R$  500,00  (quinhentos  reais),  em  observância  ao
disposto no art. 85, §8º, do Novo Código de Processo Civil.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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