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EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. VALOR CERTO E DETERMINADO.
PERÍCIA REQUERIDA PARA CORROBORAR AS PROVAS PRODUZIDAS.
ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

O valor pleiteado como complementação da importância paga administrativamente, por força do
seguro obrigatório celebrado com os proprietários de veículos, não é meramente estimativo, razão
pela qual o acolhimento parcial do pedido enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, CARMELITA BRASIL - Relatora, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e
JOAO EGMONT - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA,
em proferir a seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 25 de Abril de 2018

Desembargadora CARMELITA BRASIL
Relatora



RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Jorge Ricardo de Sousa Cavalcante, objetivando a reforma parcial
da r. sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A e que tem por objeto a complementação do DPVAT recebido em razão de
acidente automobilísticos, tão somente para afastar a sucumbência recíproca.

O autor/apelante pugnou, na petição inicial, pelo pagamento de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e
vinte e cinco reais) referentes à diferença de DPVAT que entendeu devida, sendo que a r. sentença
apelada, integrada após embargos de declaração, julgou parcialmente procedente o pedido para 
“condenar a parte ré ao pagamento do valor remanescente relativo ao seguro DPVAT, o qual

 corrigidos monetariamentecorresponde a R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos)”,
pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação (ID 3742344).

A r. sentença apelada considerou, ainda, a existência de sucumbência recíproca, motivo pelo qual
condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da
contraparte fixados em 10% sobre o valor da causa, destacando que a exigibilidade das verbas ficaria
sobrestada em relação ao autor, haja vista litigar sob o pálio da Justiça gratuita.

Alega, o apelante, em síntese, que pleiteou a condenação da ré ao pagamento da diferença dos valores
pagos em decorrência de lesão sofrida em acidente de trânsito, sendo que a importância indicada na
petição inicial seria meramente estimativa e que somente poderia ser fixada após a realização da perícia
pleiteada pelo próprio autor/apelante. Entende que o valor estipulado inicialmente estava 

.“condicionado ao exame pericial”

Pugna pelo provimento do recurso a fim de afastar uma possível compensação dos honorários
advocatícios sucumbenciais e para que a apelada seja condenada ao pagamento da integralidade dos
ônus sucumbenciais.

Contrarrazões devidamente ofertadas (ID 3742355), arguindo a preliminar de inadmissibilidade do
recurso por ausência de preparo, sustentando que o tema devolvido no apelo interposto interessaria
exclusivamente ao advogado da parte, sendo que a gratuidade de Justiça foi deferida ao autor, não a seu
patrono. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença apelada, sufragando o entendimento
segundo o qual o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seria condizente com o
trabalho desenvolvido no presente feito.

Sem preparo, haja vista o recorrente litigar sob o pálio da Justiça gratuita.

É o relatório.

VOTOS

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Relatora



Analiso, prefacialmente, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo
arguida nas contrarrazões recursais. No particular, a recorrida entende que o tema devolvido a esta
instância revisora interessaria exclusivamente ao advogado da parte, sendo que a gratuidade de Justiça
foi deferida ao autor, não a seu patrono

Não obstante a fundamentação expendida, não lhe assiste razão.

Com efeito, a matéria devolvida no apelo do autor/apelante se refere a duas questões, quais sejam: 1)
condenação integral da contraparte ao pagamento dos ônus sucumbenciais; e 2) compensação dos
honorários advocatícios sucumbenciais.

À toda evidência que, no caso dos autos, as matérias constantes no apelo interessam ao próprio autor e
não a seu patrono. Destarte, mesmo que assim não o fosse, é incontroverso que ambos possuem
legitimidade para a interposição de recurso visando à reforma de sentença quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais.

Assim sendo, .rejeito a preliminar

Não obstante, a matéria referente à possível compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais
não merece conhecimento, pois, no particular, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de
10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa ao patrono da contraparte, com a ressalva, inclusive,
de que a exigibilidade das despesas endereçadas ao autor ficaria suspensa por litigar sob o pálio da
Justiça gratuita. Confira-se:

“Considerando a existência de sucumbência recíproca e atendendo aos critérios legais, condeno as
partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10%
sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, §2º, do NCPC. Registro, entretanto, que a
exigibilidade destas verbas ficará sobrestada em relação ao autor em face da gratuidade de justiça
que lhe foi concedida”.

 art. 85, §14, do CPC, queA r. sentença apelada, no particular, atendeu a regra contida no
expressamente veda a compensação de honorários advocatícios.

Assim sendo, porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
.recurso

Trata-se de apelação objetivando a reforma da r. sentença quanto ao reconhecimento de sucumbência
recíproca dos litigantes. No particular, o autor/recorrente sustenta que o valor de complementação do
DPVAT seria meramente estimativo e que somente se saberia a real importância após a realização de
perícia que foi, inclusive, por ele requerida.

Não obstante a fundamentação expendida, o pedido formulado pelo autor, ora apelante, na petição
inicial foi certo quanto à importância que a parte entendia devida, tanto que o pleito de perícia foi
requerido com o intuito de corroborar as provas carreadas ao feito.

 No particular, o autor/apelante sustentou na petição inicial que “conforme demonstram os documentos
médicos em anexo, e que serão corroborados pelas demais provas cuja produção ao final será
requerida, bem como levando-se em conta os termos da Lei supracitada, as lesões sofridas pelo autor
lhe dão direito a uma indenização no valor de R$ 8.100,00, tendo a requerida, portanto, pago
equivocadamente, e em desconformidade com a Lei 6.194/74, o valor de R$ 675,00”.

Afirmou, ainda, que os documentos médicos colacionados demonstrariam “claramente a existência de



, decorrentelesão no quinto dedo do pé direito, importando em incapacidade funcional permanente”
do acidente de trânsito sofrido, cuja sequela se enquadraria na tabela como “perda anatômica e/ou

.funcional completa de qualquer um dos dedos do pé”

Defendeu que a invalidez parcial resultaria em uma indenização no valor de 10% (dez por cento) de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem assim, que em razão do fato de que o “pé é um
conjunto harmônico, com cada dedo tendo sua função própria e auxiliando os demais na tarefa de

, seria dar sustentação e equilíbrio ao corpo” “evidente que o problema no dedo comprometerá
também a função do pé. Em outras palavras, a lesão no dedo gera sequelas permanentes também no

.pé”

Assim, a lesão também deveria ser enquadrada na tabela como “perda anatômica e/ou funcional de
. Somando-se ao valor referente à indenização parcial decorrente da lesão no quinto dedoum dos pés”

do pé direito, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Concluiu, pugnando pela condenação da ora apelada ao pagamento de R$ 7.425,00 (sete mil
quatrocentos e vinte e cinco reais), em complementação ao valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e
cinco reais) pago administrativamente.

Logo, por tudo o que consta nos autos, não prospera a alegação do apelante no sentido de que o valor
indenizatório seria meramente estimativo, sendo, portanto, inquestionável a sucumbência recíproca.
Assim, não merece prosperar a irresignação contida no único recurso interposto em face da r. sentença
vergastada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida, .negar-lhe provimento

Em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015, majoro a verba honorária endereçada ao autor
para 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, ressaltando, tal como o fez a r. sentença
apelada, que sua exigibilidade ficará suspensa, haja vista a parte litigar sob o pálio da Justiça gratuita.

É como voto.

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador JOAO EGMONT - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO.
UNÂNIME.


