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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL  E RECURSO ADESIVO
PROCESSO Nº 0011383-07.2014.815.2001.
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).
Apelado : Regina Gabriela dos Santos.
Advogado : Marcos Antonio Inácio da Silva (OAB/PB nº 4.007).

Recorrente : Regina Gabriela dos Santos.
Advogado : Marcos Antonio Inácio da Silva (OAB/PB nº 4.007).
Recorrido : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE  PERMA-
NENTE  PARCIAL  INCOMPLETA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  DEMANDA.
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.
MINORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. ART.
85,  §8º,  DO  CPC.  RECONHECIMENTO  DA
RECIPROCIDADE  NA SUCUMBÊNCIA.  ART.
86  DO  DIPLOMA  PROCESSUAL  CIVIL.
ALTERAÇÃO  APENAS  QUANTO  ÀS
PROPORÇÕES RELATIVAS À DISTRIBUIÇÃO
DA  VERBA  HONORÁRIA.  CONSECTÁRIOS
LEGAIS.  TERMO  INICIAL.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  DEVIDOS  DESDE  O  EVENTO
DANOSO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

- Considerando o valor da condenação conferida em
primeiro grau, a fixação dos honorários advocatícios
sobre tal  valor, é violar as normas processuais,  que
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determinam  a  fixação  equitativa  nestes  casos,
tutelando, assim, a dignidade do labor do advogado.

- Verificando-se que, no caso, apenas parte do pedido
autoral foi procedente, não obtendo o demandante o
valor  máximo  requerido,  restam  autor  e  réu
parcialmente  vencedores  e  vencidos,  havendo,
portanto, de se aplicar o disposto no art. 86 do Código
de Processo Civil.

- Nas indenizações decorrentes do seguro obrigatório
(DPVAT), a correção monetária deverá fluir a partir
da data do evento danoso, uma vez que a partir deste
momento nasce o direito da vítima ao recebimento da
indenização.

-  "A  incidência  de  atualização  monetária  nas
indenizações  por  morte  ou  invalidez  do  seguro
DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.6194/74,
redação  dada  pela  Lei  n.  11.482/2007,  opera-se
desde  a  data  do  evento  danoso"  (REsp  n.
1.483.620/SC,  submetido  ao  rito  do  art.543-C  do
CPC,  Relator  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, DJe 2/6/2015).

- Em se tratando de juros de mora, há de se observar
o Enunciado Sumular nº 426 do Superior Tribunal de
Justiça,  que  preceitua  que:  “os  juros  de  mora  na
indenização  do  seguro  DPVAT fluem  a  partir  da
citação”. 

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

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
dos Consórcios  do Seguro DPVAT S/A  e  Recurso Adesivo  ajuizado por
Regina Gabriela dos Santos contra  sentença (fls.  100/124) proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT,  proposta pela segunda recorrente,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso, a autora relata que foi vítima de acidente
de  trânsito  (queda  de  moto),  no  dia  13/4/2013,  que  resultou  em invalidez
permanente em decorrência das sequelas na estrutura crânio-facial. Ao final,
pugnou pela procedência do pedido com a condenação parte promovida ao
pagamento de indenização acrescidos de juros e correção monetária.

Em  contestação  (fls.  22/35),  a  seguradora  promovida  argui,
preliminarmente a litigância de má-fé e a litispendência. No mérito,  aduziu ter
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pago  administrativamente  a  importância  de  R$  1.350,00  (mil  trezentos  e
cinquenta reais), em observância aos termos do art. 3º, §1º, alínea II da Lei
6.194/74.  Sustentou  ainda  a  ausência  de  laudo  produzido  pelo  IML e  a
necessidade de realização de perícia médica. Pugnou pela improcedência dos
pedidos,  ou,  alternativamente,  o  abatimento  do  valor  pago
administrativamente do montante fixado a título de condenação.

Na  peça  de  impugnação  à  contestação  (fls.  71/72),  a  parte
autora  defende  a  inexistência  de  litispendência  e  reconhece  o  pagamento
administrativo feito pela seguradora promovida, no entanto aduz que o valor
pago não corresponde ao previsto em lei.

Decidindo a querela, como já dito, o magistrado entendeu pela
procedência parcial do pedido inicial, nos seguintes termos:

“Considerando que a própria autora confirmou ter
recebido  na  via  administrativa  a  quantia  de  R$
1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), tal quantia
deve ser deduzida do quantum debeatur, de tal sorte
que o valor efetivamente a ser pago à autora deve
ser na ordem de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco
reais).
Por  todo o exposto,  julgo  procedente,  em parte,  o
pedido inicial,  para,  em consequência,  condenar a
demandada  a  pagar  à  autora  a  quantia  de  R$
2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), acrescida de
correção  monetária  pelo  INPC  com  incidencia  a
partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.
Face  à  sucumbência  parcial,  e  considerando  o
princípio  da  causalidade,  condeno  as  partes  ao
pagamento das custas e despesas processuais, sendo
50% (cinquenta por cento) suportado pela autora e
50% (cinquenta por cento) suportado pela ré, bem
assim em honorários advocatícios,  os  quais  devem
fixo em R$ 1.200,00(mil e duzentos reais) em favor
do patrono das partes, nos termos do art. 85, §8º, do
CPC,  e  considerando  as  moderadoras  do  §2º  do
mesmo dispositivo legal, vedada a compensação, nos
termos  do  art.  85,  §14,  ficando  a  exigibilidade
suspensa  para  a  autora  por  ser  beneficiária  da
justiça gratuita” - fls.77.

Inconformada,  a  promovida interpôs  Recurso Apelatório (fls.
107/115),  insurgindo-se em face dos honorários advocatícios,  aduzindo que
deveriam  ter  sido  fixados  apenas  para  a  parte  autora,  e  que  o  valor
determinado  na  sentença  é  superior  à  20%  do  valor  da  condenação,
contrariando os  termos  do art.  85  §2º  e  do paragrafo  único  do art.  86  do
Código de Processo Civil

Aduz, ainda, a necessidade de correção do julgado no tocante
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incidência da correção, devendo esta incidir a partir da propositura da presente
demanda.

Igualmente  irresignada  com  a  decisão,  a  autora  interpôs
Recurso Adesivo (fls. 130/132), pugnando pela reforma da sentença quanto ao
termo inicial  para  incidência  dos  juros  de  mora  e  da  correção  monetária,
aduzindo que seria da data do evento danoso. Requereu, ainda, a modificação
do julgado para que seja  afastada a  sucumbência recíproca,  condenando-se
unicamente  a  parte  promovida,  e  no  percentual  de  20% sobre  o  valor  da
condenação.

Contrarrazões ao Apelo (fls. 133/134).

Embora  intimado,  o  recorrido  não  apresentou  contra-
argumentação ao Recurso Adesivo (fls. 137v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 141).

É o relatório. 

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrín-
secos, é de se conhecer  do Apelo e do Recurso Adesivo, passando à análise
conjunta de seus argumentos.

Conforme  relatado,  o  autor,  ora  recorrido,  teve  seu  pedido
parcialmente  reconhecido  através  de  decreto  judicial  que  imputou  à
seguradora o dever de indenizar a vítima na quantia de  R$ 2.025,00 (dois mil
e  vinte  e  cinco  reais),  acrescida  de  correção  monetária  pelo  INPC  com
incidência a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por
cento)  ao  mês,  devidos  a  partir  da  citação. Considerando  a  sucumbência
parcial, foram condenadas, ainda, as partes ao pagamento das despesas e dos
honorários  advocatícios,  na  razão  de  50%  para  cada  parte,  vedada  a
compensação, sendo os honorários fixados em R$1.200,00 (mil  e  duzentos
reais), ficando a exigibilidade suspensa para a autora por ser beneficiária da
justiça gratuita.

Irresignadas  as  partes,  pugna  a  seguradora  pela  reforma  da
sentença  para  que  seja  determinado  o  pagamento  dos  os  honorários
advocatícios apenas à parte autora, enquanto a parte autora requer que sejam
arcados  apenas  pela  seguradora  promovida,  afastando-se  a  sucumbência
recíproca.

Diante  do  cenário  da  tutela  jurisdicional  acima  delineado,
verifica-se nitidamente que, no presente caso, apenas parte do pedido autoral
foi procedente, não obtendo o demandante o valor máximo pretendido de R$
13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais),  restando,  pois,  autor  e  réu
parcialmente  vencedores  e  vencidos.  Portanto,  não  merece  retoques,  neste
ponto, o decisum combatido visto que foi observado pelo Magistrado a quo o
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disposto  no  art.  86,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  quanto  ao
reconhecimento da sucumbência recíproca das partes.

Assim vejamos:

“art. 86.  Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas. 

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.” 

Ocorre,  entretanto,  que  sendo  o  pleito  exordial  o  pedido  de
pagamento  da  indenização em seu  valor  máximo,  qual  seja,  R$ 13.500,00
(treze  mil  e  quinhentos  reais),  e  o  montante  condenatório  fixado  em  R$
2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), equivalente à razão de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor indenizatório máximo decrescido do quantum pago
administrativamente,  vê-se que ambas as partes restaram vencidas,  sendo a
parte autora vencedora de pequena parte de seu pleito.

Destarte,  há  de  se  observar  a  sucumbência  recíproca  na
proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a seguradora recorrente e de
75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  para  a  parte  autora  sobre  o  montante
determinando  pelo  juízo  a  quo,  com  a  observação  de  que  sendo  esta
beneficiária  da  justiça  gratuita,  a  verba  de  sucumbência  não  lhe  pode  ser
exigida enquanto perdurar a condição de hipossuficiente, nos termos do art. 12
da Lei 1.060/50. 

Quanto à redução do montante fixado em primeiro grau para o
limite  máximo  de  20%  (vinte  por  cento)  da  condenação,  tal  não  merece
prosperar. É que nos termos do Diploma Processual Civil, quando irrisório o
proveito econômico, deverá o juiz equitativamente fixar o valor. Confira-se:

“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;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

(...)
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§ 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.” 

Assim,  considerando  o  valor  da  condenação,  qual  seja,  R$
2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), fixar-se entre 10% (dez por cento) e
20% (vinte por cento) sobre tal valor, é violar as normas processuais e atentar
contra a dignidade do labor do advogado.

Nesses  termos,  impossibilitado  resta  a  minoração  dos
honorários,  no  entanto,  impõe-se  modificação  nas  proporções  fixadas  pelo
Juízo primevo, nos termos já declinados.

No  que  tange  à incidência  da correção  monetária,  sem
maiores delongas, desde já, adianto que merece acolhimento o argumento da
recorrente/autora. 

Isso porque a indenização tratada nos autos deve ser corrigida
monetariamente  desde o evento danoso  e,  não a partir  da sentença,  como
fixado no primeiro grau de jurisdição. 

Conforme  é  cediço,  a  atualização  monetária  presta-se
meramente a recompor o valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário.
De  tal  modo,  deve  incidir  a  partir  do  momento  em  que  se  iniciou  a
desvalorização, o que, in casu, ocorreu na data em que a indenização deveria
ter sido paga à vítima, ou seja, na data do acidente, sob pena de a indenização
não ocorrer em sua integralidade.

Acerca  da  matéria  há  Súmula  editada  pelo  colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula  nº  43/STJ:  Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.” 

Trago,  ainda,  à  baila  arestos  do  Tribunal  da  Cidadania  que
tratam sobre o tema:

“RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  CIVIL.
SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  'A  QUO'.  DATA  DO
EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1.  Polêmica  em  torno  da  forma  de  atualização
monetária das indenizações previstas no art.  3º da
Lei  6.194/74,  com  redação  dada  pela  Medida
Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07,
em face da omissão legislativa acerca da incidência
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de correção monetária.
2.  Controvérsia em torno da existência de omissão
legislativa ou de silêncio eloquente da lei.
3.  Manifestação  expressa  do  STF,  ao  analisar  a
ausência  de  menção  ao  direito  de  correção
monetária  no  art.  3º  da  Lei  nº  6.194/74,  com  a
redação  da  Lei  nº  11.482/2007,  no  sentido  da
inexistência  de  inconstitucionalidade  por  omissão
(ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência
de  atualização  monetária  nas  indenizações  por
morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no §
7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela
Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento
danoso.
5.  Aplicação  da  tese  ao  caso  concreto  para
estabelecer  como  termo  inicial  da  correção
monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp  1483620/SC,  Rel.  Ministro  PAULO  DE
TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado  em  27/05/2015,  DJe  02/06/2015)  –  (grifo
nosso).

Trago,  ainda,  à  baila  outro  aresto  do  Superior  Tribunal  de
Justiça que trata sobre o tema:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO  DPVAT.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
EVENTO DANOSO. DECISÃO MANTIDA.
1.  "A  incidência  de  atualização  monetária  nas
indenizações  por  morte  ou  invalidez  do  seguro
DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.6194/74,
redação  dada  pela  Lei  n.  11.482/2007,  opera-se
desde  a  data  do  evento  danoso"  (REsp  n.
1.483.620/SC,  submetido  ao  rito  do  art.543-C  do
CPC,  Relator  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
27/5/2015, DJe 2/6/2015).
2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(AgRg  no  REsp  1528228/PR,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016).

Outro  não  é  o  entendimento  perfilhado  por  esta  Corte  de
Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.  DPVAT.  PEDIDO DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ADEQUAÇÃO À
TABELA DE  INVALIDEZ,  CONFORME  O  DANO
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CAUSADO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.
COMPROVAÇÃO.  MARCO  INICIAL  DA
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO.  SÚMULA  Nº  580  DO  STJ.  TERMO
INICIAL  DOS  JUROS  DE  MORA.  DESDE  A
CITAÇÃO (SÚMULA Nº 426 DO STJ). LIMITAÇÃO
DOS  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  EM 15%,
CONFORME  ART.  11  DA  LEI  Nº  1.060/50.
FIXAÇÃO  REVOGADA  PELO  NCPC.  DESPRO-
VIMENTO  DO  RECURSO.  O  Seguro  DPVAT  foi
criado pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
com o objetivo de garantir às vítimas de acidentes
causados  por  veículos,  ou  por  suas  cargas,
indenizações  em  caso  de  morte  ou  invalidez
permanente,  bem  como  o  reembolso  de  despesas
médicas.  Quanto  ao  nexo  causal,  nenhuma  outra
documentação poderia ser exigida do Apelado, uma
vez que a Lei requer simples prova do acidente e do
dano  decorrente  (caput  do  art.  5.  º  da  Lei  nº
6.194/74). “A correção monetária nas indenizações
de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no
parágrafo 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/74, redação
dada pela Lei nº 11.482/07, incide desde a data do
evento danoso”. (Súmula Nº 580 do STJ). “Os juros
de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a
partir da citação” (Súmula Nº 426 do STJ). No que
concerne  ao  pedido  de  limitação  dos  honorários
sucumbenciais  no  percentual  máximo  de  15%,
conforme  estabelecido  na  Lei  nº  1.060/  50,  não
merece acolhimento, uma vez que o art. 11, §1º, da
Lei  nº  1.060/50  foi  expressamente  revogado  pelo
NCPC.”  (TJPB;  APL  0011099-11.2014.815.0251;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro dos Santos; DJPB 19/10/2017; Pág. 11).

Portanto,  sobre  o  valor  da  condenação  incidirá  correção
monetária  pelo INPC a partir  da data  do evento danoso, e  não da data do
ajuizamento do feito, razão pela qual merece reforma este ponto da sentença.

Quanto aos juros de mora, entendo que o julgador aplicou de
forma correta, observando o Enunciado Sumular nº 426 do Superior Tribunal
de Justiça, que preceitua que:  “os juros de mora na indenização do seguro
DPVAT fluem a partir da citação”. 

Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO  APELO,  para  o  fim  de  reformar  a  sentença  quanto  aos  honorários
sucumbenciais de forma a serem rateados entre as partes na proporção de 25%

Apelação Cível nº 0011383-07.2014.815.2001. 8



(vinte e cinco por cento) para a seguradora e de 75% (setenta e cinco por
cento) para a parte autora sobre o montante determinando pelo juízo  a quo,
restando,  no  entanto,  suspensa  a  exigibilidade  dos  ônus  da  sucumbência  à
demandante, visto que a parte litiga sob o amparo da gratuidade processual.
Ainda,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO  ADESIVO,
apenas para modificar o termo inicial  de incidência da  correção monetária,
passando a contar da data do evento danoso.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham 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,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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