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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT –  PROCEDÊNCIA PARCIAL –  IRRESIGNAÇÃO  –
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  E  LICENCIAMENTO  DO
VEÍCULO  –  IRRELEVÂNCIA  – NEXO  CAUSAL  –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA –  INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DOCUMENTOS  SUFICIENTES  PARA  COMPROVAÇÃO
DO  LIAME  DE  CAUSALIDADE  –  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –  FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA
CAUSA  –  CONDENAÇÃO  –  ART.  85  DO  CPC  –
NECESSIDADE  DE  REFORMA  NO  PONTO  –  APELO
PROVIDO  PARCIALMENTE.  

- A falta de documento comprobatório do seguro obrigatório,
ou  mesmo  a  ausência  de  registro  ou  licenciamento, é
irrelevante no caso, tanto assim que a própria lei reguladora
do pagamento do seguro não impõe obrigatoriedade de  o
beneficiário apresentar o documento reclamado, apontando
apenas a necessidade de “simples prova do acidente e do
dano decorrente" (artigo 5º da Lei nº 6.194/74).

-  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,  apenas  quando  não  for
possível mensurá-lo, será arbitrado sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  88/95)  interposta  pela
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A,  buscando  a
reforma da sentença  de 85/86, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Pirpirituba que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada
por Rivelino Francisco dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a Promovida/Apelante ao pagamento correspondente a R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)  devidamente
corrigidos a partir da citação, com base em entendimento remansoso do STJ,
sob o fundamento de que a Seguradora não teria sido a causadora dos danos
que ensejaram o pagamento do seguro, não se cogitando da aplicação de juros
de  mora  contados  desde  o  evento  danoso,  prevista  na  Súmula  do  citado
tribunal superior, devendo ainda incidir correção monetária, pelo INPC, a contar
da data do acidente, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº. 6.194/74.

Irresignada com tal  decisão,  a  promovida apelou, fls. 88/95,
aduzindo,  em  suma:  1)  o  acidente  automobilístico  foi  ocasionado  por  uma
Sazaki, que se trata de veículo não emplacado e não licenciado; 2) exigir-se da
apelante  o  pagamento  da indenização  sem a  existência  de  contratação  de
bilhete de seguro obrigatório DPVAT descaracteriza a atividade definida como
seguro, demonstrando a ausência de interesse jurídico; 3) o valor fixado para
os  honorários  advocatícios  mostra-se  exacerbado,  superior,  inclusive,  à
condenação,  sem  considerar  que  a  seguradora  decaiu  de  parte  ínfima  do
pedido;  4)  na  hipótese  de  condenação  em  honorários,  esta  não  deve
ultrapassar os 15%, conforme dicção do art. 11, §1º, da Lei nº. 1.060/50.

Contrarrazões às fls. 109/112, pugnando-se pela manutenção
da sentença em todos os seus termos.

Instada a pronunciar-se, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer,  opinando  pelo  provimento  parcial  do  recurso,  a  fim  de  que  seja
modificado  na  sentença  apenas  o  percentual  fixado  a  título  de  honorários
advocatícios (fls. 122/126).

VOTO

Da análise dos autos,  verifica-se não haver fundamento que
prestigie a recusa do pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
diante do não pagamento do prêmio. 

Com efeito,  a falta  de  documento  comprobatório  do  seguro
obrigatório, ou mesmo a ausência de registro ou licenciamento, é irrelevante no
caso, tanto assim que a própria lei reguladora do pagamento do seguro não
impõe obrigatoriedade de  o beneficiário apresentar o documento reclamado,
apontando apenas a necessidade de  “simples prova do acidente e do dano
decorrente" (artigo 5º da Lei nº 6.194/74). 

Nesse sentido, tem apontado a jurisprudência pátria:

Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Ação
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julgada procedente. Alegação pela seguradora de ausência
do pagamento do prêmio do seguro. Indenização que está
condicionada apenas à comprovação do acidente e do dano
decorrente. Art. 5º da Lei nº 6.194/74. Súmula 257 do STJ.
Prêmio  quitado  posteriormente.  Compensação  afastada.
Correção monetária que tem como termo inicial a data do
acidente.  Matéria  submetida  à  sistemática  dos  recursos
repetitivos,  nos  termos  do  art.  543-C,  do  Código  de
Processo  Civil.  Julgamento  da  questão  pelo  C.  STJ
(Recurso  Especial  nº  1.483.620-SC).  Manifestação,  ainda,
do STF na ADI 4.350-DF. Majoração da verba honorária do
advogado,  considerando a regra do novo CPC que prevê
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85,
§ 11). Recurso desprovido, com arbitramento, de ofício, dos
honorários  sucumbenciais  recursais.  O  pagamento  do
prêmio do seguro do veículo automotor não é condição para
o  recebimento  da  indenização  prometida  pelo  sinistro.  A
própria  lei  reguladora  diz  que  o  "seguro  realizado  ou
vencido"  será  pago,  nos  mesmos  valores,  condições  e
prazos dos demais casos por um consórcio constituído, não
exigindo  sequer  exibição  do  comprovante  de  pagamento.
Aponta  apenas  a  necessidade  de  "simples  prova  do
acidente e do dano decorrente" (art. 5º da Lei 6.194/74) e a
respeito do tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou ao editar a Súmula 257. Nos termos do decidido
pelo Superior  Tribunal de Justiça, no Recurso Especial  nº
1.483.620- SC, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, "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." Há, ainda, manifestação específica
sobre  a  matéria  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  na  ADI
4.350-DF.  Considerando os termos do artigo 85,  § 11,  do
Código  de  Processo  Civil  de  2015,  vigente  à  época  da
publicação  da  sentença,  deve  haver  a  fixação  dos
honorários  sucumbenciais  recursais  como  forma  de
remunerar  o  patrono  do  recorrido  pelo  trabalho  adicional
desempenhado  em  grau  de  recurso.  Bem  por  isso,  e
atentando  para  os  limites  estipulados  na  lei,  no  cômputo
geral, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados  em  20%  sobre  o  valor  da  condenação,  aí
considerado o valor devido pelo trabalho adicional realizado
em grau recursal.1

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO -
DPVAT  -  PRESCRIÇÃO  -  ACIDENTE  CAUSADO  POR
ARADO ACOPLADO EM TRATOR - VEÍCULO DE TRAÇÃO
AUTOMOTORA  DE  VIA  TERRESTRE  -  AUSÊNCIA  DE
REGISTRO  E  LICENCIAMENTO  DO  VEÍCULO  -  NEXO
CAUSAL  -  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA  -  AUSENCIA  -

1  TJSP;  Apelação 1006849-63.2016.8.26.0566; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito 
Privado; Foro de São Carlos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro: 24/03/2017.
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IRRELEVÂNCIA  -  INDENIZAÇÃO  DEVIDA  -  VALOR
FIXADO  -  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  ULTRA  PETITA
AFASTADA  -  SENTENÇA  MANTIDA  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO - DPVAT - PRESCRIÇÃO - ACIDENTE CAUSADO
POR  ARADO  ACOPLADO  EM  TRATOR  -  VEÍCULO  DE
TRAÇÃO  AUTOMOTORA  DE  VIA  TERRESTRE  -
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  E  LICENCIAMENTO  DO
VEÍCULO - NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
AUSENCIA -  IRRELEVÂNCIA -  INDENIZAÇÃO DEVIDA -
VALOR  FIXADO  -  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  ULTRA
PETITA AFASTADA -  SENTENÇA MANTIDA -  RECURSO
NÃO  PROVIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA  -  SEGURO  -  DPVAT  -  PRESCRIÇÃO  -
ACIDENTE  CAUSADO  POR  ARADO  ACOPLADO  EM
TRATOR - VEÍCULO DE TRAÇÃO AUTOMOTORA DE VIA
TERRESTRE  -  AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  E
LICENCIAMENTO  DO  VEÍCULO  -  NEXO  CAUSAL  -
BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA  -  AUSENCIA  -
IRRELEVÂNCIA  -  INDENIZAÇÃO  DEVIDA  -  VALOR
FIXADO  -  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  ULTRA  PETITA
AFASTADA  -  SENTENÇA  MANTIDA  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO - DPVAT - PRESCRIÇÃO - ACIDENTE CAUSADO
POR  ARADO  ACOPLADO  EM  TRATOR  -  VEÍCULO  DE
TRAÇÃO  AUTOMOTORA  DE  VIA  TERRESTRE  --
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  E  LICENCIAMENTO  DO
VEÍCULO - NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
AUSENCIA -  IRRELEVÂNCIA -  INDENIZAÇÃO DEVIDA -
VALOR  FIXADO  -  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  ULTRA
PETITA AFASTADA -  SENTENÇA MANTIDA -  RECURSO
NÃO  PROVIDO.  -  O  prazo  prescricional  trienal  aplicável
para  a  cobrança  da  pretensão  do  segurado  contra  o
segurador, decorrente de seguro obrigatório por acidente de
trânsito começa a ser contado a partir da ciência inequívoca
da invalidez permanente, que no caso, foi da data da perícia
judicial.  -  Faz-se  desnecessária  a  prova  de  que  a  vítima
permaneceu em tratamento médico entre a data do acidente
e a perícia que atesta sua incapacidade. - O trator, embora
não circule em via pública, é considerado veículo de tração
automotora  de  via  terrestre,  sujeito  ao  seguro  obrigatório
DPVAT. - A ausência de registro, licenciamento e pagamento
do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não afasta
a  responsabilidade  da  seguradora  em  pagar  o  prêmio
quando comprovado o acidente de trânsito. - Provando-se
por  qualquer  meio  o  acidente,  não  há  necessidade  da
juntada do boletim de ocorrência para que a indenização do
Dpvat seja concedida. - A sentença que julga o pedido de
cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em conformidade
com a legislação vigente à época do acidente sofrido pelo
autor  da  ação,  ainda  que  o  valor  da  condenação  seja
superior ao montante indicado na inicial, não é ultra petita,
por  se  tratar  de  verba  de  natureza  alimentar,  devido  à
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relevância  social  da  indenização.  -  Sentença  mantida.
Recurso não provido.2 

E, ainda, esta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Ação de Cobrança
de seguro obrigatório DPVAT - Condenação - Preliminar de
ausência  de dialeticidade -  Descabimento -  Irresignação -
Motocicleta sem registro no Detran - Defesa de ausência de
cobertura - Súmula 257 do STJ - Desprovimento. - É regular
o recurso no qual se apresenta, expressamente, as razões
de irresignação, bem como se delimita os pedidos recursais.
- "O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento
no  sentido  de  que  "a  falta  de  pagamento  do  prêmio  do
seguro  obrigatório  de  Danos  Pessoais  Causados  por
Veículos  Automotores  de Vias  Terrestres  (  DPVAT)  não é
motivo  para  a  recusa  do  pagamento  de  indenização"
(Súmula 257 do STJ).3

Devida,  portanto,  a  indenização,  nos  moldes  fixados  na
sentença, a qual considerou que a debilidade permanente no joelho esquerdo
do autor/apelado não acarretou perda completa funcional, diante da verificação
do laudo pericial que constatou ser de 25% o dano (tido por leve) no segmento
anatômico afetado (joelho esquerdo).

Por  fim,  insurge-se  a  recorrente  quanto  à  fixação  dos
honorários  advocatícios,  alegando  que  foram  estes  arbitrados  de  forma
equivocada pelo Juízo da causa, o que ensejou um valor bem superior  até
mesmo ao da condenação.

Verifica-se  da  sentença  recorrida  que,  após  fixar  o  valor
indenizatório em R$ 843,75, arbitrou  aquele Juízo  a verba honorária  em 20%
sobre o valor da causa (esta atribuída em R$ 13.500,00).

Ocorre  que  o §2º  do  art.  85  do  Código  de  Processo  Civil
preceitua (negritei):

§ 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.

2  TJMG - AC: 10702110615557001 MG , Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 22/04/2014, Câmaras Cíveis
/ 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2014.
3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00711463620148152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 14-02-2017.
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Como se pode observar, houve um desacerto na sentença ao
fixar,  não  obstante  tenha  havido  condenação,  o  percentual  de  honorários
advocatícios sobre o valor da causa.

Assim sendo, levando-se em consideração os requisitos acima
elencados, notadamente a menor complexidade da causa, bem ainda afastada
a tese recursal de que teria havido sucumbência recíproca, o que não ocorreu
na espécie, tenho por bem modificar a sentença para fixar a verba honorária
em 15% sobre o valor da condenação.

Frente ao exposto,  dou provimento parcial ao apelo, para,
reformando  a  sentença  em  parte,  fixar  os  honorários  advocatícios  no
percentual de 15% sobre o valor da condenação, 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                6  


