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DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO

OBRIGATÓRIO - DPVAT. INADIMPLÊNCIA. REGULAR

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO

DANOSO.  SUMULA 580  DO STJ .HONORÁRIOS.

PARAMETROS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE

PROVIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO

PROVIDO.

1. A inadimplência do segurado não impede sua indenização de

seguro DPVAT, em razão de sua natureza sui generis de

seguro obrigatório (Súmula 257 do STJ).

2. Embora haja o direito de regresso da seguradora com

relação ao proprietário responsável pelo evento danoso, não há

que se falar em dívida líquida e vencida apta a ensejar a

compensação prevista no Art. 368 do Código Civil.

3. A correção monetária incide desde a data do evento danoso

na indenização de seguro DPVAT (Súmula 580 do STJ).

4. O ordenamento processual adota o sistema do isolamento

dos atos processuais, segundo o qual o ato processual é regido

pela lei vigente ao tempo de sua realização (tempus regit

actum).

5. No caso em concreto, a sentença foi prolatada depois da
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Fls. _____

Apelação Cível 20150410111349APC

entrada em vigor do CPC/2015, logo, aplica-se a nova

legislação para a fixação dos honorários advocatícios,

independente da data do ajuizamento da ação, nos termos do

Art. 14 do CPC/2015.

6. O Código Processual Civil estabeleceu uma ordem gradativa

de parâmetros para a fixação da condenação ao pagamento

dos honorários advocatícios: (i) o valor da condenação; não

havendo condenação, (ii) o proveito econômico obtido; ou, não

sendo possível mensurá-lo, (iii) o valor da causa.

7. Uma vez estabelecido o parâmetro de fixação dos

honorários, cabe ao juiz fixar o percentual entre dez e vinte por

cento, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

serviço.

8. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa

se dá de forma subsidiária e somente será utilizada como

parâmetro nas causas em que o proveito econômico obtido se

revela inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for

muito baixo.

9. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus

da sucumbência devem ser recíproca e proporcionalmente

distribuídos entre eles (Art. 86 do CPC).

10. Os honorários advocatícios foram fixados na sentença em

15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do Art.

85 do CPC e majorados para o percentual de 18% sobre o

valor da causa nos termos do Art. 85, §11, do aludido Código.

As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão suspensas

em relação ao Autor, nos termos do Art. 98, § 3º do mesmo

diploma, em face da concessão da gratuidade da justiça.

11. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida.

Recurso da Ré conhecido e não provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ROBERTO FREITAS - Relator,

HECTOR VALVERDE - 1º Vogal, TEÓFILO CAETANO - 2º Vogal, sob a

presidência da Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER O APELO DO AUTOR E DAR PARCIAL

PROVIMENTO E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME., de

acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 25 de Abril de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ROBERTO FREITAS

Relator
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 Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento em igual

proporção, das despesas processuais e os honorários advocatícios nos termos do

Art. 20, § 3º, do CPC vigente à época dos fatos, fixando-os em 15% (quinze por

cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade de tais verbas em

relação ao Autor em razão da gratuidade da justiça concedida.

 Na origem, o Autor requereu a complementação da indenização

securitária. Para tanto, afirmou, na petição inicial e emendas (fls. 30/32 e 41/48), ter

sido vítima de acidente automobilístico em 13/07/2014, cuja sequela (lesões

permanentes na mão esquerda, membro superior direito e tornozelo esquerdo, no

grau leve) resultou na sua invalidez permanente. Alegouter recebido a quantia de R$

4.387,50 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título

de indenização securitária, todavia, o valor recebido não corresponde ao devido em

razão da sequela sofrida, já que faz jus ao teto máximo do seguro (R$ 13.500,00 –

treze mil e quinhentos reais).

 Sustentou que o valor da indenização deve ser corrigido

monetariamente desde 29/12/2006, tendo em vista que as alterações ocorridas na

legislação que rege a matéria acarretaram prejuízos aos beneficiários do seguro

DPVAT, pois o valor é pago com base em quantia fixada no ano de 2006. Acentuou

que o prêmio anual sofreu reajustes e o capital segurado permanece estagnado.

 Postulou (i) a declaração do direito de ter devidamente atualizado e

corrigido o valor do seguro devido (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais),

desde 29/12/2006, ou que seja determinada a correção monetária desde o acidente

até o pagamento parcial do seguro e a (ii) condenação da Ré ao pagamento do valor

do teto máximo de seguro, descontada a importância já paga em processo

administrativo.

 A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de apelações cíveis interpostas por SEGURADORA

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA (fls. 161/172) e FÁBIO

JÚNIO DA COSTA ALVES (fls. 175/185) em face de sentença proferida pelo juízo

da Primeira Vara Cível do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$ 1.180,25 (mil, cento e

oitenta reais e vinte e cinco centavos), sobre a qual deve incidir correção monetária,

pelo INPC, a contar da data do sinistro, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao

mês, desde a citação.
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da Carteira de Habilitação do Autor (fl. 08), procuração (fls. 09/10), cópia da Carteira

de Trabalho (fls. 11/16), Comunicado de Ocorrência Policial (fls. 18/21) e declaração

de pobreza (fl. 22).

 A gratuidade da justiça foi deferida à fl. 50.

 A Ré apresentou contestação (fls. 34/42), na qual sustentou a

inexistência do dever de indenizar em razão de a parte Autora, proprietária de

veículo automotor, estar, à época do evento danoso, inadimplente com o pagamento

do seguro obrigatório, sendo inaplicável ao caso a Súmula n. 257 do Superior

Tribunal de Justiça, por este diferir do quadro fático daqueles analisados nos

precedentes que ensejaram a elaboração deste enunciado jurisprudencial. Apontou

incoerência de eventual condenação a indenizar vítima do acidente que,

posteriormente, pode ser suscitada regressivamente, nos termos do Art. 7º, §1º, da

Lei n. 6.197/74. Defendeu que o valor pago administrativamente foi correto e

proporcional ao grau de invalidez verificado e que o Autor não comprovou eventual

agravamento das lesões.

 A Ré alegou, ainda, que o seguro DPVAT se submete ao princípio

da equivalência entre o prêmio e o risco, o que obsta o aumento do valor da

indenização sem que seja majorado o valor do prêmio, sob pena de

comprometimento do equilíbrio da relação securitária, portanto, inexiste fundamento

legal que autorize a atualização monetária do valor da cobertura securitária,

conforme pretendida pelo Autor.

 Sobreveio sentença, na qual o magistrado de origem julgou

procedentes os pedidos iniciaispara condenar a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$

1.180,25 (um mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos), sobre a qual incidirá

correção monetária, pelo INPC, a contar da data do sinistro, e juros de mora, de 1%

(um por cento) ao mês, desde a citação.

 O magistrado de origem condenou, ainda, ambas as partes ao

pagamento, em igual proporção, das despesas processuais e dos honorários

advocatícios nos termos do Art. 20, § 3º, do CPC vigente à época dos fatos, fixando-

os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a

exigibilidade de tais verbas em relação ao Autor, em razão da gratuidade da justiça

concedida.

 Ambas as partes apelam pugnando pela reforma da sentença.

 A Ré, nas suas razões recursais (fls. 161/171), reitera os

argumentos da contestação referentes à ausência do dever de indenizar em face

dainadimplência do Autor quanto ao pagamento do prêmio do seguro ao tempo do

acidente. Aduz a inaplicabilidade da súmula n. 257 do STJ, tendo em vista que o
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caso em apreço é diferente daqueles que ensejaram o aludido precedente, tendo em

vista que nenhum dos três recursos especiais REsp n. 200868/GO, REsp n.

67763/RJ e REsp 144583/SP foi proposto pelo proprietário do veículo. Ressalta que

apenas o proprietário do veículo inadimplente não fará jus ao seguro DPVAT. Tece

arrazoado sobre o seguro DPVAT, afirmando que não é possível determinar que a

invalidez do Autor decorreu de acidente automobilístico, razão pela qual não há que

se falar em pagamento de indenização e que o instituto da compensação dever ser

aplicado ao caso nos termos do Artigo citado. Quanto à correção monetária afirma

que só há previsão nas hipóteses de descumprimento do prazo para pagamento da

indenização, o que não ocorreu.

 Ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos

pedidos formulados na inicial; subsidiariamente que a correção monetária incida da

data do pagamento a menor da indenização na via administrativa.

 O Autor, nas razões de seu apelo (fls. 175/185), por sua vez, se

insurge contra a condenação pro rata do pagamento da verba sucumbencial.

Defende a ausência de sucumbência recíproca, já que o pedido inicial alternativo foi

julgando procedente, e mesmo desconsiderando o pedido alternativo, ainda assim

não haveria sucumbência recíproca, visto que teria decaído em parte mínima do

pedido, razão pela qual a Ré deve ser condenada ao pagamento integral da verba

de sucumbência.

 Diz, ainda, que nas causas de pequeno valor a fixação dos

honorários deve se dar pela apreciação equitativa, nos termos do Art. 85, §8º, do

CPC. Invoca precedente obrigatório do STJ proferido no REsp n. 1.543.500/PR, que

firmou entendimento de que 15% do valor da condenação em causa de baixo valor

não remunera dignamente o advogado da parte por ser valor irrisório.

 Pede a condenação da Ré ao pagamento integral dos honorários

advocatícios e que estes sejam fixados nos termos do Art. 85, §8º, do CPC.

 O apelo do Autor é isento de preparo. Preparo do recurso da Ré (fls.

173/174).

 Nas contrarrazões da apelação, a Ré defende que os honorários

foram corretamente arbitrados às fls. 188/192. Pugna pela manutenção da sentença.

 A parte Autora não ofertou contrarrazões.

 É o relatório.
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Cuida-se de apelações interpostas por SEGURADORA LIDER DOS

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA (fls. 161/172) e FÁBIO JÚNIO DA COSTA

ALVES (fls. 175/185) em face de sentença de fls. 150/159, que julgou parcialmente

procedentes os pedidos da inicial, condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$

1.180,25 (mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos), sobre a qual deve

incidir correção monetária, pelo INPC, a contar da data do sinistro, e juros de mora,

de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

O magistrado de origem condenou, ainda, ambas as partes ao

pagamento em igual proporção, as despesas processuais e os honorários

advocatícios nos termos do Art. 20, § 3º, do CPC vigente à época dos fatos, fixando-

os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a

exigibilidade de tais verbas em relação ao Autor em razão da gratuidade da justiça

concedida.

Ambas as partes apelampugnando pela reforma da sentença.

Resume-se a questão em se verificar (i) a possibilidade de se

conceder seguro DPVAT a proprietário do veículo automotor envolvido em

acidente de trânsito terrestre que estava inadimplente com o pagamento do

seguro obrigatório à época do evento danoso; (ii) o termo para a incidência da

correção monetária nos casos de indenização securitária; e se (iii) é cabível a

sucumbência recíproca no caso em apreço.

DA APELAÇÃO DA RÉ

I- POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT DO

PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE - SÚMULA N. 257 DO STJ

O Seguro DPVAT, nos moldes da Lei n. 6.194/1974, é um seguro

obrigatório que ampara as vítimas de acidentes causados por veículos automotores

de vias terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. A indenização

pode ser devida por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de

assistência médica e suplementares.

A Ré apelante alega que inexiste o dever de indenizar, porquanto o

Autor estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório à época do

acidente. Defende a inaplicabilidade do enunciado n. 257 da Súmula do Superior
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V O T O S

O Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos

recursos, os quais serão analisados conjuntamente.
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Tribunal de Justiça. Afirma que o presente caso é diferente daqueles que ensejaram

o precedente da aludida súmula, tendo em vista que em nenhum dos três recursos

especiais REsp n. 200838/GO, REsp n. 67763/RJ e REsp 144583/SP que deram

origem ao alegado precedente a ação foi proposta pelo proprietário do veículo.

Ressalta que apenas o proprietário do veículo inadimplente não fará jus ao seguro

DPVAT.

Ao contrário do alegado pela Ré Apelante, a mencionada súmula é

clara ao dispor que o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não exime a

Seguradora do pagamento da indenização. Confira-se:

 

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

da indenização. 

 

Ressalte-se que o entendimento sumulado não faz qualquer

restrição ao caso de a ação ter sido proposta pelo proprietário do veículo ou não. Ao

contrário do que defende a Apelante, no REsp 144.58/SP, um dos precedentes que

deu origem ao referido enunciado, a vítima do acidente automobilístico era o

proprietário inadimplente do veículo, e a emenda do acórdão acentua que não tem

fundamento deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima

proprietária do veículo. Confira-se o aludido aresto:

 

Seguro obrigatório. Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº

8.441/92.

1. Como está em precedente da Corte, a "falta de

pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo

para a recusa do pagamento da indenização", nos termos

da Lei nº 8.441, de 13/07/92.

2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento

devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 144.583/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
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MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em

18/11/1999, DJ 07/02/2000, p. 153) (grifo nosso)

 

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta

Turma:

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO

DPVAT. INADIMPLÊNCIA. REGULAR INDENIZAÇÃO.

SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO

INICIAL. EVENTO DANOSO. SUMULA 580 DO STJ.

1. Apelo em que se pretende a reforma de sentença que

condenou seguradora de DPVAT a indenizar proprietário de

veículo terrestre envolvido em acidente de trânsito inadimplente

ao tempo do evento danoso. Pedido alternat ivo de

compensação de crédito em razão da previsão do direito de

regresso e subsidiário de incidência de correção monetária a

partir do evento danoso.

2. Ainadimplência do segurado não impede sua

indenização de seguro DPVAT, em razão de sua natureza

sui generis de seguro obrigatório. Súmula 257 do STJ.

3. Embora haja o direito de regresso da seguradora com

relação ao proprietário responsável pelo evento danoso, não há

que se falar em dívida líquida e vencida apta a ensejar a

compensação prevista no Art. 368 do Código Civil.

4. Acorreção monetária incide desde a data do evento danoso

na indenização de seguro DPVAT. Súmula 580 do STJ.

5. Apelação não provida

(Acórdão n.1041991, 20160111060294APC, Relator:

ROBERTO FREITAS 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

16/08/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: 248-265)

(grifo nosso)

 

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
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C O B R A N Ç A .  S E G U R O  D P V A T .  I N D E N I Z A Ç Ã O .

PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. EVIDENCIADO.

MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO

OBRIGATÓRIO. VÍTIMA DONA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO.

CABÍVEL.  INTELIGÊNCIA SÚMULA 257 DO STJ.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. CORREÇÃO

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

HONORÁRIOS RECURSAIS.  DEVIDOS. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apretensão autoral não encontra qualquer óbice de ordem

processual, tanto menos quanto à alegada ausência de

interesse de agir, que, sabidamente, se reputa manifesta

somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se

reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com

divergência doutrinária, quando o instrumento processual

utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado

pretendido pela parte.

2. ASúmula 257 do STJ (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 da indenização) não

diferencia, para fins indenizatórios, se a vítima é

proprietária ou não do veículo. Precdentes do C. STJ.

3. Eventual direito de regresso previsto no art. 7º, §1º da Lei

6.194/74 deve ser exercido em ação própria, com a adequada

instrução probatória inclusive quanto à qual veículo foi o

causador do acidente. Isso porque para a subsunção ao

disposto no caput do artigo, este sim deve encontrar-se "não

identificado, com seguradora não identificada, seguro não

realizado ou vencido

4. Acorreção monetária das quantias previstas no inciso II, do

artigo 3º, da Lei nº 6.194/74 visa recompor o valor real da

moeda e, se não imposta, implicará em enriquecimento ilícito

da parte devedora. Assim sendo, no seguro obrigatório, a

correção monetária deve ser computada a partir do evento

danoso, e não a partir do ajuizamento da ação, conforme

entendimento de súmula 43 do STJ.
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5. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85,§11,

CPC.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Sentença mantida. Unânime.

(Acórdão n.1045652, 20170110082180APC, Relator: ROMULO

DE ARAUJO MENDES 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

06/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: 141-145)

(grifo nosso)

 

APELAÇÕES CÍVEIS.  CIVIL E PROCESSO CIVIL.

INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS

PESSOAIS (DPVAT). INADIMPLEMENTO. FALTA DE

MOTIVO PARA O NÃO PAGAMANTO DA INDENIZAÇÃO.

SÚMULA 247 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO

EVENTO DANOSO. SÚMULA 43 STJ. CONSOLIDAÇÃO DA

JURISPRUDÊNCIA LOCAL E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. ASúmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe

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 da indenização".

2. "Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, o

termo inicial da correção monetária é a data do evento

danoso". Entendimento pacificado no âmbito do Superior

Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1506402/SC, QUARTA

TURMA, DJe 03/03/2015 e AgRg no REsp 1470348/SC,

TERCEIRA TURMA, DJe 03/11/2014). Entendimento atinente à

fixação do termo inicial da correção monetária como a data da

publicação da Medida Provisória nº 340/2006 superado

(Acórdão n.832807 - 1ª Turma Cível; Acórdão n.844017 - 2ª

Turma Cível; Acórdão n.829135 - 3ª Turma Cível; Acórdão

n.832074 - 4ª Turma Cível; Acórdão n.850437 - 5ª Turma Cível;

Acórdão n.850013 - 6ª Turma Cível).

3. Apelações conhecidas e não providas.

(Acórdão n.867522, 20140111086187APC, Relator: SIMONE

LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015,

Publicado no DJE: 20/05/2015. Pág.: 129)
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É cediço que por mais que o seguro DPVAT seja obrigatório, a

ausência de seu pagamento resultará em irregularidade administrativa, sendo

possível a cobrança do respectivo crédito na via adequada.

Portanto, ao contrário do alegado pela Ré Apelante o pleito recursal

é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.

II- DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS

LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR

A Ré Apelante afirma que não é possível determinar que a invalidez

do Apelado decorreu de acidente automobilístico, razão pela qual não há que se

falar em pagamento de indenização. Todavia, na contestação a Apelante defendeu

que o valor pago administrativamente foi correto e proporcional ao grau de invalidez

comprovado em decorrência do acidente.

Deste modo, se a Apelante já reconheceu administrativamente o

direito do Autor ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em nexo

causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo Autor, porquanto o aludido nexo já

foi previamente reconhecido pela Seguradora.

III- COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A SEGURADORA E O

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELO EVENTO DANOSO

A Apelante pretende a compensação de seu crédito com a

indenização buscada pelo Autor Apelado, na condição de segurado. Fundamenta o

seu pedido no disposto no Art. 7º, § 1º, da Lei n. 1.194/1974. Afirma que o

pagamento da indenização do seguro DPVAT, no presente caso, tornaria o

proprietário inadimplente credor (da indenização securitária) e devedor (do

reembolso) de uma mesma obrigação. Portanto o instituto da compensação dever

ser aplicado ao caso nos termos do artigo citado.

Contudo, a seguradora Apelante desconsidera a previsão do Art.

369-A, que dispõe que "A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e

de coisas fungíveis".

O Art. 7º da Lei n. 6.194/1974 assim dispõe:

 

Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo não

identificado, com seguradora não identificada, seguro não

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores,

condições e prazos dos demais casos por um consórcio

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades
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seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver

regressivamente do proprietário do veículo os valores que

desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da

obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação

fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. 

 

Da simples leitura do artigo acima, que enuncia os requisitos legais

para a compensação, tem-se que a mera previsão legal quanto ao direito de

regresso da seguradora contra o proprietário de veículo responsável pelo evento

danoso não reveste o seu crédito, que é eventual, em dívida líquida e vencida.

Mesmo porque, além de não haver qualquer determinação concreta acerca de

eventual responsabilidade do proprietário no acidente, é clara a inexistência de

liquidez e vencimento de tal dívida.

Por conseguinte, no presente caso não se aplica o instituto da

compensação, diante da ausência dos requisitos legais.

IV-  TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA

INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT

A Ré Apelante alega que só há a previsão de correção monetária em

hipótese de descumprimento do prazo para o pagamento da indenização por parte

da seguradora, o que não ocorreu no caso concreto. Aduz que a correção monetária

somente deve incidir a partir da negativa administrativa, com suporte no Art. 772 do

Código Civil, segundo o qual a correção monetária surge com a mora do segurador,

o que, na sua interpretação somente ocorreu quando do pagamento da indenização

paga pela seguradora.

Todavia, a correção monetária se destina a manter atualizado o

valor da moeda, devendo incidir a partir da data do sinistro, até o efetivo pagamento,

por se tratar de mera recomposição da moeda.

Confira-se o Enunciado de n. 580 do STJ:

 

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por

morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº

6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide

desde a data do evento danoso.
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STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info

590).

 

Embora a Súmula em questão seja recente, teve origem em

julgamento de Tema 898, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos no âmbito do

mesmo Tribunal:

 

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

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)
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O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem

julgado em plena observância ao Art. 927 do CPC, com a aplicação da Súmula

mencionada:

 

INDENIZAÇÃO. SEGURO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA.

CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.

[...]

II - Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária

incide desde a data do evento danoso. Súmula 580 do c. STJ.

[...]

(Acórdão n.1024432, 20160610028388APC, Relator: VERA

ANDRIGHI 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

07/06/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 432/446)

 

APELAÇÃO DO AUTOR

I- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS

 

 

 

No caso em apreço, a sentença foi prolatada depois da entrada em

vigor do CPC vigente, logo, aplica-se a nova legislação para a fixação dos

honorários advocatícios, independente da data do ajuizamento da ação, nos termos

do Art. 14 do aludido diploma, que assim dispõe:

 

 

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável

imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
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processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas

sob a vigência da norma revogada.

 

 

O Artigo acima deixa claro que vigora no direito processual o

princípio tempus regi actum, ou seja, aplica-se aos processos em curso a lei vigente

à época do ato. Ale disso, o STJ já pacificou o entendimento que a verba de

sucumbência deve observar a lei vigente na data de sua fixação ou modificação.

Confira-se:

 

 

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

R E D I S C U S S Ã O  D A  M A T É R I A .  H O N O R Á R I O S

ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO

TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO

DA SENTENÇA.

[...]

3. No mérito, o Tribunal a quo consignou que "a melhor solução

se projeta pela não aplicação imediata da nova sistemática de

honorários advocatícios aos processos ajuizados em data

anterior à vigência do novo CPC." 

4. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça

posicionou-se que o arbitramento dos honorários não  configura

questão meramente processual.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido

de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da

sentença.

6 .   E s c l a r e c e - s e  q u e  o s  h o n o r á r i o s  n a s c e m

contemporaneamente à sentença e não preexistem à

propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de

sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão

as normas do CPC/2015.

7. Incasu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo
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no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o

atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual

merece prosperar a irresignação.

[...]

9. Recurso Especial parcialmente provido, para fixar os

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos

termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/2015. (grifo nosso)

(REsp 1636124/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 27/04/201).

(grifo nosso)

 

 

Nesse sentido confiram-se os precedentes desta Turma:

 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO

DE COMPRA E VENDA. FLAT. TERMO DE ADESÃO A POOL

HOTELEIRO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE

CONSENTIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.

[...]

6. No caso em concreto, a sentença foi prolatada depois da

entrada em vigor do CPC/2015, logo, aplica-se a nova

legislação para a fixação dos honorários advocatícios,

independente da data do ajuizamento da ação, nos termos

do Art. 14 do CPC/2015.

[...]

8. Apelação do Autor não provida. Apelação da Ré provida.

(Acórdão n.1047564, 20150710316735APC, Relator:

ROBERTO FREITAS 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

06/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017. Pág.: 127-131)

(grifo nosso)

 

 

PROCESSUAL CIVIL .  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
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I N E X I S T Ê N C I A  D E  D É B I T O .  S E N T E N Ç A  D E

IMPROCEDÊNCIA.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. CAUSALIDADE.

FIXAÇÃO. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA.

PARÂMETROS. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO

PROCESSUAL.  NORMA PROCESSUAL.  EFICÁCIA

IMEDIATA. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DA LEI

NOVA. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO

REJEITADO.  HONORÁRIOS ADVOCATÍC IOS DE

SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO

85, §§ 2º, 3º E 8º, DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA

ORIGINALMENTE FIXADA.  SENTENÇA E APELO

FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO

PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2º E 11).

1. Editada a sentença sob a égide da nova codificação, está

sujeita às inflexões estabelecidas pelo novo estatuto

processual, pois a lei processual, como cediço, tem

eficácia imediata, alcançando os processos em curso,

resguardando apenas os atos já praticados, resultando que

a fixação dos honorários advocatícios deve ser pautada

pelo estabelecido pela nova legislação processual por ter o

provimento emergido sob sua vigência, encerrando a data

da edição da sentença o marco temporal para incidência da

nova legislação.

2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba

honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do

valor da causa, observada essa gradação e as premissas

alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos

serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa,

salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou

muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os

limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela

ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º),

derivando que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da
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causa estimado em parâmetro razoável, a verba honorária

imputada à parte autora deve tê-lo como parâmetro.

[...]

6 .  Ape lação conhec ida  e  desprov ida .  Honorár ios

sucumbenc ia is  recursa is  f i xados.  Unân ime.

(Acórdão n.1019842, 20150111442190APC, Relator: TEÓFILO

CAETANO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

24/05/2017, Publicado no DJE: 09/06/2017. Pág.: 149-170)

(grifo nosso)

 

 

O Art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios

serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo vinte por cento sobre o

valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo,

sobre o valor atualizado da causa.

O Autor Apelante pugna pela aplicação do § 8º do Art. 85 do CPC,

que autoriza ao juiz fixar o valor dos honorários advocatícios por apreciação

equitativa, quando o valor da causa for muito baixo. 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.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
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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.

 

Da leitura do dispositivo acima transcrito depreende-se que o CPC

estabeleceu uma ordem gradativa de parâmetros para a fixação da condenação ao

pagamento dos honorários advocatícios: (i) o valor da condenação; não havendo

condenação, (ii) o proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo,

(iii) o valor da causa.

Uma vez estabelecido o parâmetro de fixação dos honorários, cabe

ao juiz fixar o percentual entre dez e vinte por cento, atendidos: o grau de zelo do

profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o

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

Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Turma:

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR.

EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE

CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA.

ORIGEM DO CRÉDITO. MÚTUOS FENERATÍCIOS.

MUTUANTE. EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÕES

FINANCEIRAS. CONDIÇÕES USURÁRIAS. ALEGAÇÃO.

IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO TÍTULO E AO DÉBITO QUE

ESPELHA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL

E PRESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS CONCERNENTES À

CORREÇÃO E AOS JUROS. PROVA DE PRÁTICAS

USURÁRIAS E PAGAMENTOD PARCIAIS. INCURSÃO PELO

CONVENCIONADO E RECONHECIDO.  VALORES

M U T U A D O S  I N C R E M E N T A D O S  S O M E N T E  P O R

CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTOS VINCULADOS A

O B R I G A Ç Ã O  D I V E R S A .  P R O V A  D O C U M E N T A L .

SUFICIÊNCIA. ACESSÓRIOS. INCORPORAÇÃO AO

PRINCIPAL. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA A

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA.

PENHORA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL OFERTADO. BEM

Fls. _____

Apelação Cível 20150410111349APC

Código de Verificação :2018ACOSY0YD9DFD2VEW5E0LXNV

GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS 20



DE FAMÍLIA. SALVAGUARDA. ELISÃO. OBRIGAÇÃO

E X E Q U E N D A  E N Q U A D R Á V E L  N A S  E X C E Ç Õ E S

C O N T E M P L A D A S  P E L O  L E G I S L A D O R .  I M Ó V E L

OFERECIDO EM GARANTIA  DE EMPRÉSTIMOS

REVERTIDOS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR.

EMBARGOS REJEITADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO

MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO

PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE

FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS

RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS

FIXADOS PARA EXECUÇÃO. PEDIDO DE MINORAÇÃO.

MODULAÇÃO DO OBJETO DO LITÍGIO. DELIMITAÇÃO.

ALARGAMENTO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE.

H O N O R Á R I O S  S U C U M B E N C I A I S .  M I N O R A Ç Ã O .

IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

PARÂMETRO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2º

E 11).

[...]

8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba

honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do

valor da causa, observada essa gradação e as premissas

destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços

desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito

baixo o valor da causa (NCPC, art. 85, §§ 2º e 8º), derivando

que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa

estimado em parâmetro compatível com a pretensão, a

verba honorária imputada à parte autora deve tê-lo como

parâmetro.

[...]

11.  Apelação conhecida e desprovida.  Honorár ios

sucumbencia is  recursais  f ixados.  Unânime.

(Acórdão n.1068412, 20150111173544APC, Relator: TEÓFILO

CAETANO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 189-205)
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(grifo nosso)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR

DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E

VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL.

APRECIAÇÃO EQUITAT IVA.  SUBSID IARIEDADE.

MAJORAÇÃO.  CABIMENTO.  

1. Os honorários advocatícios, consoante a nova

legislação processual, devem ser fixados a partir da

gradação dos seguintes parâmetros legais: (1º) valor da

condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito

econômico obtido; e (3º) não sendo possível mensurá-lo,

valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do Novo CPC).

2. Afixação do valor dos honorários por apreciação equitativa

se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável

ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da

causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8º do artigo 85 do

Novo CPC.

3. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o

valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório,

deve ser utilizado como parâmetro para a majoração dos

honorários devidos à Fazenda Pública, à luz do disposto nos §§

2º, 3º e 4º do artigo 85 do Novo CPC.

4. Apelação conhecida e provida.

(Acórdão n.1056449, 07045646220178070018, Relator:

SIMONE LUCINDO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento:

26/10/2017, Publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: Sem Página

Cadastrada.) (grifo nosso)

 

Nesse contexto, a fixação do valor dos honorários por apreciação

equitativa se dá de forma subsidiária e somente será utilizada como parâmetro nas

causas em que o proveito econômico obtido se revela inestimável ou irrisório ou
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quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

No caso em apreço houve condenação da Ré a pagar ao Autor a

quantia de R$ 1.180,25 (mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos), sobre a

qual incidirá correção monetária, pelo INPC, a contar da data do sinistro, e juros de

mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Portanto, o valor dos

honorários advocatícios deverão ser fixados tendo como parâmetro o valor da

condenação, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

II- DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

O Autor Apelante defende a ausência de sucumbência recíproca, já

que fez o pedido alternativo na petição inicial, para que a incidência da correção

monetária ocorresse a partir do acidente, e este pedido foi julgando procedente,

portanto não sucumbiu quanto ao aludido pedido, de modo que é indevida sua

condenação por sucumbência recíproca.

O Autor Postulou na petição inicial (i) a declaração do direito de ter

devidamente atualizado e corrigido o valor do seguro devido (R$ 13.500,00 - treze

mil e quinhentos reais), desde 29/12/2006, ou alternativamente, que fosse

determinada a correção monetária desde o acidente até o pagamento parcial do

seguro e a (ii) condenação da Ré ao pagamento do valor do teto máximo de seguro,

descontada a importância já paga em processo administrativo.

Ocorre que o pedido alternativo formulado pelo Autor na petição

inicial foi acolhido em sua totalidade, visto que a sentença julgou parcialmente

procedente para condenar a Ré a pagar ao Autor a complementação do valor a que

teria direito.

Quanto ao segundo pedido, de condenação da Ré ao pagamento do

valor do teto máximo de seguro, descontada a importância já paga em processo

administrativo, este foi julgado parcialmente procedente, já que o magistrado

sentenciante analisando as lesões sofridas pelo Autor entendeu que o valor da

indenização devida ao Autor é de R$ 5.567,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e

sete reais e setenta e cinco centavos e não o valor pleiteado de R$ 13.500,00 (treze

mil e quinhentos reais).

No caso em apreço, o Autor obteve êxito no pedido alternativo e foi

parcialmente vencedor no segundo pedido formulado na inicial, configurando-se,

assim, a hipótese de sucumbência recíproca.

Consoante dispõe o Art. 86 do CPC, sendo cada litigante em parte

vencedor e vencido, os ônus da sucumbência devem ser proporcionalmente

distribuídos entre eles.

Dessa forma, as custas processuais e os honorários advocatícios
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fixados na sentença em 15% (quinze por cento) do valor da condenação devem ser

distribuídos entre as partes na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para o

Autor e 75% (setenta e cinco por cento) para a Ré.

Com essas considerações, conheço dos apelos. DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao apelo do Autor para, reformando em parte a sentença, apenas

determinar que os honorários advocatícios e as custas processuais sejam

distribuídos entre as partes na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para o

Autor e 75% (setenta e cinco por cento) para a Ré. As obrigações decorrentes da

sucumbência ficarão suspensas em relação ao Autor, nos termos do Art. 98, § 3º do

aludido diploma, em face da concessão da gratuidade da justiça.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários

advocatícios para o percentual de 18% do valor da condenação, nos termos do Art.

85, §11, do CPC.

É o meu voto.

 

 

 

Fls. _____

Apelação Cível 20150410111349APC

O Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER O APELO DO AUTOR E DAR PARCIAL

PROVIMENTO E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME.
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