
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046963-35.2013.815.2001
RELATORA : Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
APELANTE 01 : Sul América Cia Nacional de Seguros
ADVOGADO : Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda 
APELANTE 02 : Grace de Araújo Pires Gadelha e outros
ADVOGADO : José Lafayette Pires Benevides Gadelha
APELADOS : os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA  PELA  PROMOVIDO  -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO  –  TERMO  INICIAL  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA - ACOLHIMENTO
DO  PEDIDO  RECURSAL  PARA  AJUSTAR  O  TERMO
INICIAL  DOS  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  AO  QUE
ORIENTAM AS SÚMULAS 580 E 426,  AMBAS DO STJ –
APLICAÇÃO DO ART. 932, V, a, DO CPC – PROVIMENTO
DO APELO.

Verificado  que  a  sentença  recorrida  encontra-se  em
dissonância com os parâmetros fixados nas Súmulas 580 e
426, ambas do STJ, cabível o acolhimento do pedido recursal,
adequando os termos iniciais dos consectários legais.

APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA  PELOS  AUTORES  –
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  NA  FASE  DE
CONHECIMENTO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL -
CONSIDERAÇÃO DO TRABALHO ADICIONAL, AINDA QUE
AUSENTES  AS  CONTRARRAZÕES  –  PRECEDENTE  DO
STF –  DESPROVIMENTO DO APELO.

Bem aquilatados pelo juiz de primeiro grau os critérios do art.
85,  §  2º,  do  CPC,  descabe  a  majoração  dos  honorários
advocatícios fixados na fase de conhecimento.

Em atenção  ao  art.  85,  §  11º,  do  CPC,  no  julgamento  do
recurso,  o  Tribunal  deve  arbitrar  honorários  advocatícios,
majorando-se aqueles antes determinados, independente da
apresentação de contrarrazões. 



Vistos, etc.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Sul América Cia Nacional de
Seguros e Grace de Araújo Pires Gadelha e outros em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª  Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de
Seguro  DPVAT,  movida  pelos  segundos  apelantes  em  face  da  primeira, julgou
procedente o pedido exordial para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% ao mês
contados a partir do evento danoso, ocorrido em 25.11.2010, e correção monetária pelo
INPC a partir da sentença. 

Irresignada  com tal  decisão,  a  seguradora  promovida  interpõe  recurso
apelatório,  insurgindo-se  unicamente  quanto  aos  consectários  legais,  para  requerer  a
aplicação da Súmula 426 do STJ (juros de mora contados a partir da citação) e correção
monetária contada a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ). Ao final, pugna pelo
provimento do apelo. 

Os  segundos  recorrentes  se  limitaram  a  requerer  a  majoração  dos
honorários  advocatícios  arbitrados  em seu  favor  para  o  montante  de  20% (vinte  por
cento), já que a sentença foi de procedência total do pedido. Para tanto, alegaram: a) a
tempestividade na interposição das peças processuais; b) pelo menos um dos advogados
possui escritório em Comarca distinta do foro processante; c) a causa tem importância
acentuada em face do falecimento do segurado em acidente automobilístico, deixando a
prole órfã e necessitada da indenização para necessidades básicas e quitação de dívidas;
d) o trabalho desenvolvido incluiu diversas peças, audiências e despachos rotineiros com
o magistrado. 

Contrarrazões não apresentadas.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça  emitiu parecer
pelo desprovimento do recurso interposto pelos autores e pelo provimento do recurso
aviado pela seguradora promovida, fl. 144.

É o relatório.

Decido.

O Apelo da parte promovida restringe-se unicamente à discussão sobre os
termos iniciais dos juros de mora e correção monetária, os quais entende ser corretos,
respectivamente, a partir da citação e a partir do evento danoso. 

Merece provimento a insurgência.

Isso porquê a sentença andou mal na fixação dos consectários, cabendo
o acolhimento da pretensão recursal no que diz respeito aos termos iniciais dos juros de
mora e da correção monetária.

Cabe no caso concreto (ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT),
sem maiores delongas, a aplicação das Súmulas 580 e 426, ambas do STJ, devendo o
ajuste da sentença ser realizado por esta instância. Confira-se:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.



(Súmula  580,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  14/09/2016,  DJe
19/09/2016)

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir  da
citação.
(Súmula  426,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10/03/2010,  DJe
13/05/2010)

Quanto ao apelo aviada pelos autores, o cerne da questão é tão somente
o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, sob
a alegação de que:  a) a tempestividade na interposição das peças processuais; b) pelo
menos um dos advogados possui escritório em Comarca distinta do foro processante; c) a
causa  tem importância  acentuada  em face  do  falecimento  do  segurado  em acidente
automobilístico, deixando a prole órfã e necessitada da indenização para necessidades
básicas  e  quitação  de  dívidas;  d)  o  trabalho  desenvolvido  incluiu  diversas  peças,
audiências e despachos rotineiros com o magistrado. 

O regramento aplicável ao caso concreto é o art. 85 do CPC, transcrito
abaixo, no que interessa ao deslinde do recurso:

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.

[…]

§  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional  realizado em grau

recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites  estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 

Nessa perspectiva, o lugar da prestação do serviço (Comarca de João
Pessoa) não diverge do domicílio profissional do escritório contratado (fl. 06), ao contrário
do que alegam os autores, não influenciando nesse critério de avaliação o domicílio das
partes, ainda que tenham habilitação profissional, pois, no caso, não atuaram em causa
própria ao longo do processo, mas sim representados pelos causídicos citados.

Quanto  à  natureza  e  à  importância  da  causa,  tenho  que,  apesar  de
inegável o sofrimento e o transtorno causados pelo falecimento do segurado, a demanda
tem baixa complexidade (indenização ref. ao seguro obrigatório DPVAT).

O grau de zelo e o trabalho realizado não excederam o normal, praticando
o advogado todos os atos necessários, a tempo e modo oportunos, como é de praxe. 



No que diz respeito ao tempo exigido para o serviço, a ação foi ajuizada
em novembro de 2013 e sentenciada em março de 2017. Portanto, apesar dos quatro
anos, não houve excesso de atos praticados.

Logo, tenho que a fixação dos honorários advocatícios pela sentença no
percentual  de  10% (dez  por  cento)  sobre  a  condenação  atende  à  Lei  Adjetiva  e  às
peculiaridades deste processo. 

Sobre os honorários recursais,  o STF tem se pronunciado no seguinte
sentido:

“A ratio essendi do Código de Processo Civil,  ao majorar os honorários
sucumbenciais  anteriormente  fixados é,  também,  evitar  a  reiteração  de
recursos. Precedentes.”1 

“MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §
11,  DO  CPC/2015.  CABIMENTO  MESMO  QUANDO  NÃO
APRESENTADAS  AS  CONTRARRAZÕES  PELA PARTE  RECORRIDA.
REITERADA  REJEIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  EXPENDIDOS  PELA
PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO
PROTELATÓRIO.  MULTA  DO  ARTIGO  1.021,  §  4º,  DO  CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”2 

“Aplica-se a majoração referente aos honorários recursais mesmo ante a
ausência de contrarrazões ao recurso”3 

Nesse sentir, há necessidade de majoração pelo trabalho desempenhado
em sede recursal, com espeque nos arts. 85, § 11º, do CPC/15. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO do promovido e NEGO
PROVIMENTO AO  APELO dos autores, com fulcro  no  art.  932,  V,  a,  do  CPC,  tão
somente para adequar os consectários legais, observando-se os termos iniciais do juros
de mora e correção monetária conforme as Súmulas 580 e 426, ambas do STJ (juros de
mora a contar da citação e correção monetária a contar do evento danoso). 

Honorários  advocatícios  recursais  fixados  em  15%  sobre  o  valor  da
condenação, nos termos art. 85, §11º, do CPC. 

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2018.

    Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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1(RE  1013740  AgR-ED,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  21/08/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) 
2(ARE  1000400  ED-AgR,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  21/08/2017,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017) 
3(ARE  1044410  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em  21/08/2017,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017) 


