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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
–  Remessa  Oficial   –   Ação  de  revisão  de
benefício  previdenciário  –  Pretensão  de
incidência do art. 29, inciso II, da Lei 8.213/91 –
Sentença procedente - Sujeição ao duplo grau
de  jurisdição  –  Benefício  concedido  sob  o
manto  do  art.  29,  II,  da  Lei  8.213/91,  com a
alteração trazida pela Lei nº 9.876/99 –  Cálculo
do  benefício  com  base  na  média  aritmética
simples  dos  80% (oitenta  por  cento)  maiores
salários  de  contribuição  –   Manutenção  da
Sentença –    Correção monetária e juros de
mora aplicados as prestações vencidas  –
Incidência do art. 1º-F da lei nº 9.494/1997 –
Reforma da decisão  – Provimento parcial à
remessa oficial.

-  “In  casu”,  o benefício  previdenciário
concedido ao autor não poderá ser calculado
através do somatório de todos os salários de
contribuição, divididos pelo número de meses
de  contribuição,  devendo  ser  observada  a
redação do art. 29, II, da Lei 8.213/91, com a
alteração trazida pela Lei nº 9.876/99.

PROCESSUAL  CIVIL –  Preliminar  –
Apelação  Cível  –  Deserção  –  Preparo  –
Inexigibilidade – INSS – Prerrogativa igual à
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da  Fazenda  Pública  –  Inteligência  da
Súmula 483/STJ – Rejeição da Preliminar. 

- O Superior Tribunal de Justiça  sumulou o
entendimento  de  que  o  INSS  não  está
obrigado  a  efetuar  depósito  prévio  do
preparo  por  gozar  das  prerrogativas  e
privilégios da Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL  –  Apelação  Cível  –
Sentença  julgando  procedente  o  pedido
formulado  na  inicial –  Irresignação  da
autarquia  previdenciária  –  Correção
monetária e juros de mora  – Incidência do
art. 1º-F da lei nº 9.494/1997 – Reforma da
decisão  –  Honorários  advocatícios   –
Aplicação  do  art.  20,  §  4º,  do  CPC  –
Manutenção  do  percentual  aplicado   –
Provimento parcial ao apelo.

-  Como a condenação imposta à Fazenda
Pública não é de natureza tributária, sobre
as verbas devem incidir juros moratórios e
correção  monetária  com  base  na  regra
imposta pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997.

- Nas causas em que a Fazenda Pública for
vencida, o juiz deve julgar com base na sua
apreciação equitativa, observando o trabalho
e o esforço do causídico e determinando um
percentual que compense a sua labuta.

V I  S  T  O S,   relatados  e  discutidos  estes
autos de Apelação Cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C  O  R  D  A M,  em  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  deste  egrégio  Tribunal,  à  unanimidade,  rejeitar  a
preliminar  levantada pela  recorrida,  e,  no  mérito,  dar  provimento parcial  à
remessa e ao apelo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  69/71),
interposta  pelo INSS  –  INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL
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hostilizando  a  sentença  de  fls.  62/66,  proveniente  da  6ª  Vara  Cível  da
Comarca  de  Campina  Grande,  proferida  nos  autos  da  ação  revisional  de
benefício  previdenciário  ajuizada  por  TANIA  SELMAR  DINIZ  BASILIO
OLIVEIRA.

O Magistrado singular julgou procedente o
pedido  da  autora,  determinando  ao  INSS  a  reajustar  “os  benefícios
concedidos a autora, nos termos do art. 29, II da Lei nº 8.213/91, ou seja,
considerado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição
correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, e a
pagar a diferença encontrada naquilo que se pagou e na forma dos novos
cálculos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo
índice  INPC  a  ser  corrigidos  a  partir  de  cada  reajustes  das  parcelas
vencidas”. 

Condenou,  ainda,  o  promovido  ao
pagamento dos honorários advocatícios no percentual  de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 20, §3º, do CPC.

Insatisfeita,  a  autarquia  previdenciária
apresentou  o  recurso  apelatório  (fls.  69/71)  requerendo  a  modificação  da
sentença,  com a fixação dos honorários  advocatícios  em,  no máximo,  5%
(cinco por cento) do valor da condenação, bem como que os juros de mora e
a  correção monetária  sejam fixados de  acordo com os  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
art. 1º F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

O  apelado  apresentou  contrarrazões
recursais  (fls.  75/79)  suscitando,  preliminarmente,  a  deserção  do  recurso,
posto  que  não  foi  recolhido  o  preparo  e,  no  mérito,  que  seja  negado
provimento ao recurso interposto.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça,  em  seu  parecer  (fls.  86/89),   opinou  pela  rejeição  da  preliminar
ventilada  pelo  apelado,  deixando  de  se  pronunciar  quanto  ao  mérito,  por
entender ausente o interesse público que torne obrigatória a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, destaco que conheço não só o
recurso  voluntário,  mas  também  o  reexame  necessário,  uma  vez  que  a
sentença é ilíquida.  Sobre o assunto, eis o teor da Súmula nº 490 do Superior
Tribunal de Justiça:
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“Súmula  490:  A  dispensa  de  reexame
necessário,  quando o valor  da condenação ou
do direito controvertido for inferior a sessenta
salários  mínimos,  não  se  aplica  a  sentenças
ilíquidas”. (Grifei). 

Portanto, recebo,  de  ofício, o feito como
remessa necessária, e passo a analisa-lá com o recurso apelatório.

Em que pesem os argumentos expendidos
nas contrarrazões, não deve ser acolhida a preliminar de deserção, uma vez
que o STJ pacificou o entendimento de que o INSS goza das prerrogativas
inerentes à Fazenda Pública. 

Em  consequência,  aquela  Corte  Superior
Infraconstitucional editou a Súmula nº 483, publicada no DJe de 08.01.2012
com a seguinte redação:

“o INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do
preparo  por  gozar  das  prerrogativas  e  privilégios  da
Fazenda Pública.”

Prescindível,  pois,  o  depósito  prévio,
conforme preceitua art. 511, § 1º do CPC.1 Veja-se aresto do STJ:

“PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  INSS.
AGRAVO  REGIMENTAL  NORECURSO  ESPECIAL.
PREPARO.  DEPÓSITO  PRÉVIO.
DESNECESSIDADE.PAGAMENTO  AO  FINAL  DA
LIDE,  SE  VENCIDO.  AGRAVO
REGIMENTALDESPROVIDO.1. A Corte Especial desta
Corte,  no  julgamento  do  REsp.1.101.727/PR,
representativo de controvérsia, pacificou o entendimento
de  que  o  INSS  goza  dos  privilégios  e  prerrogativas
inerentes à Fazenda Pública, não lhe sendo exigível o
depósito prévio do preparo recursal, que será efetuado
ao  término  da  lide,caso  a  referida  autarquia  fique
vencida.2. Agravo Regimental desprovido. (1200325 MS
2010/0121310-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO,  Data  de  Julgamento:  17/05/2011,  T5  -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2011,

1 Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.  (Redação
dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)

§ 1o São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados  e  Municípios  e  respectivas  autarquias,  e  pelos  que  gozam  de  isenção  legal.  (Parágra  único
renumerado pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) (Grifei)
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undefined” (Grifei)

Rejeito,  pois,  a  preliminar,  e  passo  a
analisar o mérito.

A  matéria  controvertida  devolvida  a  esta
Corte cinge-se à verificação da forma correta do cálculo da renda mensal do
benefício previdenciário concedido à apelada/autora.

  A Lei n° 8.213/91, em sua redação original,
previa que o salário de benefício do segurado consistia na média aritmética
simples dos últimos 36 salários de contribuição imediatamente anteriores ao
mês de afastamento da atividade.

Com o advento da  Lei nº 9.876/99, que,
entre outras alterações, deu nova redação ao art. 29 da Lei nº 8.213/91, ficou
estipulado que o salário  de benefício será a média aritmética simples dos
maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período
contributivo, “in verbis”:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste: 
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do
inciso  I  do  art.  18,  na  média  aritmética  simples  dos
maiores  salários-de-contribuição  correspondentes  a
oitenta  por  cento  de  todo  o  período  contributivo,
multiplicada pelo fator previdenciário;
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e
h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos
maiores  salários-de-contribuição  correspondentes  a
oitenta por cento de todo o período contributivo”.

Trata-se de norma que tornou mais rígido o
cálculo dos benefícios previdenciários,  de modo que, visando à diminuição
dos efeitos dessa alteração com relação aos segurados já inscritos no RGPS,
a  supramencionada  lei  (Lei  nº  9.876/99)  estabeleceu  algumas  regras  de
transição, entre elas a prevista no art. 3º:

“Art. 3º - Para o segurado filiado à Previdência Social
até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que
vier a cumprir as condições exigidas para a concessão
dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social,
no cálculo do salário-de-benefício será considerada a
média  aritmética  simples  dos  maiores  salários-de-
contribuição, correspondentes a,   no mínimo  , oitenta por  
cento de todo o período contributivo decorrido desde a
competência julho de 1994,  observado o disposto nos
incisos I e II do § 6º, do art. 29, da Lei n. 8.213/91, com
a redação dada por esta Lei”. (Negritei).
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Dessa forma, considerando que à época da
vigência  da  Lei  nº  9.876/1999  o  segurado  já  estava  filiado  a  Previdência
Social, por expressa disposição da regra de transição, deve ser observação a
previsão do § 3º, alhures reproduzido.

Logo, o benefício previdenciário concedido
ao autor não poderá ser calculado através do somatório de todos os salários
de contribuição, divididos pelo número de meses de contribuição, devendo ser
observada a redação do art. 29, II, da Lei 8.213/91, com a alteração trazida
pela Lei nº 9.876/99.

Assim, deveria o INSS ter escolhido dentre
todos os salários de contribuição, apenas os maiores no montante equivalente
a 80% (oitenta por cento) de todo o período, excluindo os menores salários de
contribuição correspondentes a 20% (vinte  por  cento)  do Plano Básico de
Cálculo.

Sobre o assunto, já se posicionou o STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APURAÇÃO.
ARTS.  28 E 29 DA LEI Nº 8.213/1991.  ÍNDICES DE
CORREÇÃO.  CRITÉRIO  DO  LEGISLADOR.
CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  OU  JUDICIAL.
DISTINÇÃO INEXISTENTE.
1. A Lei de Benefícios da Previdência Social estabelece o
procedimento para a apuração do salário-de-benefício
dispondo  que,  para  aqueles  de  caráter  continuado,
inclusive o decorrente de acidente de trabalho, hipótese
dos autos, seu valor é o resultante da média aritmética
simples  dos  maiores  salários-de-contribuição
correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo (arts. 28 e 29, II).
2.  Cuidando-se  de  benefício  concedido  após  a
Constituição Federal, esta garante a correção de todos
os  salários-de-contribuição  considerados  para  a
apuração do salário-de-benefício (arts. 201, caput, e § 3º
e 202 - redação original), não especificando, contudo, os
índices  a  serem  utilizados  na  correção  dos  referidos
salários-de-contribuição,  deixando-os  a  critério  do
legislador ordinário.
3. Nesse contexto, tem-se que a legislação de regência
dispõe expressamente sobre a forma de cálculo do valor
do  benefício  previdenciário,  sem  prever  qualquer
diferença para sua concessão, seja na via administrativa
ou na judicial.
4.  Assim,  se  o  segurado  não  viu  reconhecido
administrativamente seu direito e se obriga a recorrer ao
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Poder Judiciário, o benefício há de ser implantado com
a observância da legislação pertinente, à semelhança do
concedido diretamente pela autarquia, corrigindo-se as
parcelas atrasadas.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  889.499/SP,  Rel.  Ministro  PAULO
GALLOTTI,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/05/2009,
DJe 25/05/2009)”. 

Corroborando  com  este  entendimento,
segue a recente decisão deste Tribunal de Justiça:

“REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO.
CÁLCULO  DA  RENDA  MENSAL  INICIAL  -
INTELIGÊNCIA DO ART. 29,II  DA LEI N`° 8.213/91.
DECRETO  3.04819.  INAPLICABILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART.
19-F, DA LEI 9.494/1997. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.  A  renda  mensal  inicial  do  benefício  de
auxilio  doença,  concedido  sob  a  égide  da  Lei  n°
9.876/99, deverá se basear na média aritmética_ simples
dos maiores salários de contribuição correspondentes a
80  por  cento  oitenta  por  cento  de  todo  o  período
contributivo,  nos  termos  do  art.  29,  II,  da  Lei  nf
8.213/91. Não há que se falar em incidência do art. 32,
§24 do Decreto 3.048/99 para o cálculo do salário de
benefício a ser pago ao segurado, por não ser possível
admitir  que norma infralegal  prevaleça em detrimento
da lei, quando discipline de forma contrária às regras
estabelecidas por esta última. A decisão merece reparo
somente  quanto  ao  de  correção  aplicável  às  parcelas
vencidas, devendo ser mantidos os juros de mora de 1
por cento ao mês CCB/2002, art. 406, desde a citação,
até  30/06/2009,  a  partir  de  quando  se  aplicarão  os
ditames  do  art.  1.0-F,  da  Lei  n.4  9.494/1997,  com  a
redação dada pela Lei  n.° 11.960/2009,  incluindo-se a
atualização monetária, que também se dará nos moldes
do  já  citado  dispositivo.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120090138924001 -
Órgão (4 CAMARA CIVEL) - Relator JOÃO ALVES DA
SILVA - j. em 13/02/2012 .

Logo, dúvida não resta quanto à incorreção
dos cálculos efetuados pelo INSS, bem corno quanto ao direito do apelado de
ter o seu benefício recalculado, com base nas regras estabelecidos pelo art.
29, II da Lei 8.213/91, conforme definido na decisão “a quo”.

No  que  pertine  às  parcelas  vencidas,
conforme determinado na sentença, deve ser “acrescidos de juros de 1% (um
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por cento) e correção monetária pelo INPC a ser corrigidos a partir de cada
reajustes das parcelas vencidas”. Contudo, tal cálculo deve prevalecer apenas
até 30/06/2009, já que houve alteração legislativa, conforme art.5º da Lei nº
11.960, de 30 de junho de 2009:

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente  de  sua  natureza  e  para  fins  de
atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e
compensação da mora, haverá a incidência uma única
vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros  aplicados à caderneta de
poupança.

Desse  modo,  em  relação  às  prestações
vencidas  a  partir  do  dia  30/06/2009,  a  correção  monetária  e  os  juros
moratórios  devem  ser  substituídos  pelos  índices  oficiais  de  remuneração
básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.

Sobre a questão acima, a Corte Especial do
STJ, alterando sua anterior jurisprudência - segundo a qual o novo art. 1º-F
somente poderia valer para as ações judiciais aforadas anteriormente à sua
vigência  (30/06/2009),  firmou  compreensão  no  sentido  de  que  esse
regramento inovador tem incidência mesmo ante as demandas apresentadas
ao Judiciário antes que estivesse a produzir efeitos no mundo jurídico. Assim
se entendeu porque nele se vislumbrou natureza de norma eminentemente
processual, donde se revelar cabível sua aplicação imediata. 

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJRS:

AÇÃO  ACIDENTÁRIA.  AUXÍLIO  DOENÇA  POR
ACIDENTE  DO  TRABALHO.  RMI. REVISÃO.
INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  29,  II,  DA  LEI  Nº
8.213/1991.  COMPETÊNCIA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  JUROS.  1.  "É  competente  a  Justiça
Estadual para processar e julgar ação relativa a acidente
de trabalho,  estando abrangida nesse  contexto tanto a
lide que tem por objeto a concessão de benefício como,
também, as relações  daí  decorrentes" -  precedentes  do
STJ. 2. Cálculo do benefício efetuado em desacordo com
o art. 29, inc. II, da lei 8.213/1991 c/c art. 3º da Lei nº
9.876/1999  -  média  aritmética  simples  dos  maiores
salários de contribuição, correspondente a 80% de todo
o período contributivo. 3. Incidência do art. 1º-F da Lei
9.494/1997, com a redação e a partir da vigência da Lei
n.º 11.690/2009. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70050710995,  Décima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/09/2012) 
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Assim sendo, reformo a sentença para que
as  parcelas  vencidas  a  partir  do  dia  30/06/2009,  sejam  corrigidas  pelos
índices oficiais de remuneração e juros de mora aplicáveis à caderneta de
poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009.

Por  derradeiro,  no  tocante  ao  pedido  de
reforma dos honorários fixados em sentença pelo recorrente, observa-se que
os  pedidos  autorais  foram  acolhidos,  razão  pela  qual  os  honorários
advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente.

 Por se tratar de Fazenda Pública vencida, o
juiz deve fixar os honorários advocatícios segundo sua avaliação equitativa,
observando  grau  de  zelo  profissional,  o  lugar  de  prestação  de  serviço,  a
natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo  advogado e o
tempo exigido para o seu serviço,  como dispõe o § 4º do art.  20 do CPC.
Porém, mesmo não sendo obrigado a observar o mínimo e o máximo, fixados
no § 3º do art. 20 do CPC, pois é uma avaliação equitativa, nada o impede de
fixar as verbas honorárias segundo esses limites.

Dispõe o art. 20 § 3º e o § 4º do CPC:

“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
§ 4o  Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante  apreciação eqüitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”

A  respeito  do  tema,  não  é  outro  o
entendimento  sufragado  pelo  C.  STJ,  consoante  se  extrai  dos  recentes
julgados:

           
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCA- TÍCIOS.
      FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. MÍNIMO
APLICÁVEL.  INCIDÊNCIA SOBRE  O  VALOR  DA
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CONDENAÇÃO.  ART.  20,  §§  3º  E  4º,  DO  CPC.
PRECEDENTES.
1. O § 3º do art. 20 do CPC dispõe que os  honorários
serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 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. Já o
posterior § 4º, expressa que nas causas de pequeno valor,
nas de valor inestimável,  naquelas em que não houver
condenação  ou  for  vencida a  Fazenda Pública, e  nas
execuções,  embargadas  ou  não,  os  honorários serão
fixados  consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz,
atendidas  as  normas  das  alíneas  “a”,  “b” e  “c”,  do
parágrafo anterior.
2. Conforme dispõe a parte final do próprio § 4º (“os
honorários serão  fixados  consoante  apreciação
eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b
e  c  do  parágrafo  anterior”),  é  perfeitamente  possível
fixar  a  verba honorária  entre  o  mínimo de  10% e  o
máximo de 20%, mesmo fazendo incidir o § 4º do art.
20 citado, com base na apreciação eqüitativa do juiz.
3. Mantença do percentual  de 10% (dez por cento) de
verba  honorária  advocatícia  sobre  o  valor  da
condenação.  Precedentes  de  todas  as  Turmas  e  da  1ª
Seção desta Corte Superior.
 4.  Embargos  de  divergência  rejeitados.”(STJ-  S1  -
ERESP 264740 / PR ; EMBARGOS DE DIVERGENCIA
NO  RECURSO  ESPECIAL
2004/0114314-0 – Rel. Ministro JOSÉ DELGADO) - DJ
28.02.2005)

 Idem:

“RECURSO  ESPECIAL.   PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  VALOR  IRRISÓRIO.
OBSERVÂNCIA  DOS  PARÂMETROS  DOS
PARÁGRAFOS  3º  E  4º  DO  ART.  20  DO  CPC.
PRECEDENTES ANÁLOGOS.
É  certo  que,  vencida a  Fazenda  Pública, os
honorários advocatícios  podem  ser  fixados  em
percentual inferior ao mínimo estabelecido no art. 20,
mas no caso dos autos foram os mesmos estabelecidos
em valor  fixo e ínfimo.
Observância aos ditames dos §§ 3º e 4º do   art.20 do
CPC.Recurso   provido.”(STJ-  5ºT-  RESP  648808  /
PE;RECURSO  ESPECIAL  2004/0061694-7-  Rel.
Ministro  JOSÉ  ARNALDO  DA  FONSECA-  DJ
21.02.2005)”.

No caso em questão, o juiz julgou com base
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nos critérios de valoração delineados na lei processual e de acordo com o seu
livre  convencimento,  avaliando  o  trabalho  e  o  esforço  do  causídico  e
determinando um percentual que compensasse sua labuta.

                                                         Portanto, deve ser mantida a condenação
da  verba  honorária  no  valor  de  15%  (quinze  por  cento),  como  fixado  na
sentença.

Por tais razões,  dá-se provimento parcial
à remessa oficial e à apelação cível,  reformando a sentença,  para que a
correção  monetária  e  os  juros  de  mora  observem  os  critérios  da  Lei
nº11.960/2009,  a  partir  de  30/06/2009,  mantendo  a  decisão  “a  quo”  nos
demais termos.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o 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, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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