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DECISÃO     MONOCRÁTICA  
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Agravado : Lucas Nascimento Silva
Advogado : Emmanuel Saraiva Ferreira

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  COBRANÇA
SEGURO DPVAT.  PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA.
NOMEAÇÃO  E  DETERMINAÇÃO  DO
RECOLHIMENTO  DE  HONORÁRIOS.
INSURGÊNCIA.  REALIZAÇÃO PELO INSTITUTO
MÉDICO  LEGAL.  NÃO  ACOLHIMENTO.
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.  PODER  DO  JUIZ.
INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL COMPETENTE E
PAGAMENTO  DE  EXAME  REALIZADO  PELO
REQUERENTE.  INTELIGÊNCIA DO  145,  §  1º  C/C
ART.  33,  AMBOS  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  Conferiu  o  legislador  ordinário,  no  art.  130,  do
Código  de  Processo  Civil,  poderes  instrutórios  ao
Juiz  para  que  promova  a  produção  de  provas,
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indeferindo  as  desnecessárias  ou  meramente
procrastinatórias para a solução da demanda.

- Utilizando desse poder instrutório, o  art. 145, § 1º
do  Código  de  Processo  Civil,  permite  ao  Juiz  de
Direito  escolher  os  peritos  entre  profissionais  de
nível  universitário,  devidamente  inscritos  no órgão
de  classe  competente,  respeitado  o  disposto  no
Capítulo VI, Seção VII, da mencionada legislação.

- A eventual participação do Instituto Médico Legal
nas  ações  como  a  presente,  não  prolonga  a  sua
responsabilidade  para  realizar  prova  pericial  em
Juízo. 

- Cabe ao relator, por meio de decisão monocrática,
negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
improcedente.

Vistos.  

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/10, interposto  pela  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  de  Seguro  S/A contra
decisão proferida pelo  Juiz  de Direito da 4ª  Vara Cível  da Comarca de Campina
Grande, fl. 85, que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Invalidez aforada
por Lucas  Nascimento  Silva, determinou  a  nomeação  de  perito  particular,  para
realização de exame, a ser custeado pela insurgente.

Em suas razões, a recorrente postula a aplicação do
efeito suspensivo à decisão pelejada que nomeou perito particular,  sustentando a
necessidade de ser o referido exame médico realizado pelo Instituto Médico Legal,
órgão  que  traduz  igualdade  às  partes.  Além  do  que,  se  o  aludido  exame  for
realmente  elaborado  pelo  perito  particular,  dificilmente  terá  ressarcido  o  valor
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desprendido, uma vez que a parte agravada é beneficiário da Justiça Gratuita.

Liminar indeferida às fls. 91/96, porquanto ausentes
requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Informações requeridas, fl. 98, e não prestadas pelo
Juízo.

Devidamente  intimado,  fl.  97,  o  recorrido  deixou
escoar o prazo legal,  ausentando-se,  contudo, de apresentar as suas contrarrazões
recursais, conforme certidão, de fl. 101.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 104/107, opinou pelo provimento parcial
do recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO 

Lucas Nascimento Silva  ajuizou  Ação de Cobrança
de  Seguro  DPVAT por  Invalidez  contra  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  de
Seguro S/A, em razão do acidente ocorrido em 11/08/2013,  no qual  veio a sofrer
lesões corporais, consoante comprova o documento acostado à fl. 34.

Seguiu-se  a  regular  tramitação  processual,  e,  na
contestação, notadamente à fl. 53, a seguradora requereu “a produção de todas as
provas em direito admitidas (…) e tudo o mais que se fizer necessário para o deslinde
do feito”.

Contudo, ao deferir a prova pericial vindicada às fls.
80/83, o Magistrado a quo consignou ser obrigação da parte promovida arcar com os
respectivos  honorários  periciais,  à  luz  art.  33,  do  Código  de  Processo  Civil.  Na
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ocasião,  nomeou  como  perito  particular  Dr.  Antônio  Nelbi  Fernandes,
condicionando-a, porém, a anuência do profissional “dizer se aceita o  munus, bem
como sua proposta de honorários”, fl. 85.

Especificamente quanto ao pedido de atribuição de
efeito suspensivo a este recurso, esta relatoria assim pronunciou às fls. 91/96:

(…)  E  dessa  decisão  que  se  insurge  a  recorrente,
alvitrando,  em  liminar,  a  aplicação  do  efeito
suspensivo à decisão, para que a perícia médica seja
realizada pelo Instituto Médico Legal.
Em  cognição  sumária,  única  possível  nesta  fase,
entendo  não  estarem  presentes  os  pressupostos
necessários  ao  deferimento  da  liminar  perseguida,
quais sejam o fumus boni juris e o periculum in mora. 
Quanto  ao  primeiro  requisito,  no  dizer  da  mais
autorizada  doutrina,  encontra-se  presente  na
plausibilidade do direito invocado pela parte. Como
asseverou  Willard de Castro Villar, em obra que se
tornou clássica sobre o tema, este requisito consiste
no   “juízo  de  probabilidade  e  verossimilhança  do
direito  cautelar  a  ser  acertado.”  (In.  Medidas
Cautelares, 1971, p. 59).
Destarte,  não  vislumbro  a  plausibilidade  das
assertivas  da  inconformada  ao  pugnar  pela
realização de perícia pelo IML, descredenciando-se a
fumaça do bom direito. 
O pleito formulado não tem respaldo na legislação
específica.  Ao contrário,  uma vez requerida perícia
médica, compete a suplicante arcar com as despesas
advindas de sua realização, nos termos do art. 33, do
Código de Processo Civil. 
A propósito, 
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVERSÃO DO ÔNUS
DA  PROVA.  QUESTÃO  NÃO  ANALISADA  NA
DECISÃO  RECORRIDA.  PERÍCIA  REQUERIDA
PELA SEGURADORA.  Incumbência  de  arcar  com
os  honorários  periciais  de  quem  requer  a  prova.
Artigo  33,  CPC.  Realização  da  perícia  pelo  IML.
Inexistência de previsão legal. Recurso parcialmente
conhecido e  desprovido.  No âmbito  do recurso  de
agravo de instrumento, a discussão deve restringir-se
ao  acerto  ou  desacerto  da  decisão  agravada.  Não
pode  ser  examinada  matéria  que  não  tenha  sido
tratada  na  interlocutória  recorrida.  Os  honorários
periciais  serão  pagos  pela  parte  que  requereu  a
prova, salvo quando requerida pelo autor, por ambas
as partes ou determinada ex officio pelo magistrado
(artigo 33 do código de processo civil).  A partir do
ingresso  na  via  judiciária,  e  nesta  sendo  feito  o
pedido  de  produção  da  prova  pericial,  não  existe
nenhuma  obrigação  legal  que  determine  ser  o
instituto médico legal  o responsável  pela produção
da  perícia  nos  processos  de  complementação  do
seguro  DPVAT.  Assim,  uma  vez  no  âmbito  do
judiciário,  fica,  então,  a  encargo  do  magistrado  a
nomeação  do  perito  de  sua  confiança,  conforme
inteligência do artigo 421, código de processo civil.
(TJSC; AI 2011.050716-8; Blumenau; Quinta Câmara
de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves;
Julg. 16/11/2011; DJSC 30/11/2011; Pág. 305) - negritei.
Nesse mesmo sentido, também, o Tribunal de Justiça
de  Minas  Gerais  assentou  “Embora  a  seguradora
possa  condicionar  o  pagamento  do  DPVAT,  na  via

Agravo de Instrumento nº 2005893-56.2014.815.0000                                                                                                                                          5

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%252033&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart33


administrativa,  à  apresentação  de  laudo  elaborado
pelo instituto médico legal, nos termos do art. 5º, §§
4º e 5º, da Lei 6.194/74, não há previsão na lei acerca
da necessidade de tal documento para postulação da
indenização  securitária  judicialmente.”  (AC  n.
1.0433.09.279061-0/001,  17ª  Câmara Civil,  relª.  Desª.
Márcia de Paoli Balbino, j. em 21.01.2010).
Por  outro  lado,  quanto  ao  segundo  requisito,  o
periculum in mora, é preciso notar que este reside na
possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação,
visto  não  apenas  sob  o  aspecto  eminentemente
pecuniário, mas sob o ponto de vista do provimento
na  ação  principal.  Ou  seja,  refere-se  a
“irreparabilidade  ou  difícil  reparação  desse
direito”, na medida que a  “cautela visa assegurar a
eficácia  do  processo  de  conhecimento  ou  do
processo  de  execução.” (Nelson  Nery  Junior,  In.
Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., RT, p.
1116). 
Como já se afirmou: “O risco da demora é o risco da
ineficácia”(Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato
Correia de Almeida  e  Eduardo Talamini, In.  Curso
Avançado  de  Processo  Civil,  vol.  3,  4ª  ed.,  RT,  p.
374).
Todavia, não estando presente o requisito do  fumus
boni iuris, torna-se dispensável a análise no que tange
à comprovação do periculum in mora.
Nesse viés:
(...).  6- In casu,  não estando presente a fumaça do
bom direito,  não há que se falar  em concessão da
medida  liminar  ora  requerida;  e,  sendo  requisito
necessário  e  inafastável  para  o  atendimento  do
pedido  formulado,  torna-se  dispensável  a  análise
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quanto  ao  periculum  in  mora. 7-  Agravo  de
instrumento  improvido  e  agravo  regimental
prejudicado. (TRF 5ª R. - AGTR 2003.05.00.035106-7 -
(53136) - CE - 3ª T. - Rel. Des. Fed. Paulo Gadelha -
DJU 01.09.2005 - p. 682) - destaquei.
E, 
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONSERTO  VEÍCULO  SINISTRADO.
DEVOLUÇÃO EM TRÊS DIAS. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O código de
processo civil estabelece, em seu art. 558, que para a
concessão  de  efeito  suspensivo  ou antecipação dos
efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento é
mister  a  presença,  concomitante,  da  relevância  da
fundamentação e a possibilidade iminente de dano
irreparável  ou  de  difícil  reparação.  2.  Não  se
visualizando a possibilidade de dano irreparável ou
de difícil  reparação enquanto se aguarda o regular
desfecho da lide,  não tem lugar a  antecipação dos
efeitos da tutela. 3. Recurso desprovido. (TJDF; Rec
2011.00.2.012204-2; Ac. 540.905; Rel. Des. Mario-Zam
Belmiro; DJDFTE 17/10/2011; Pág. 96) - grifei.
Destarte, mantenho irretocável a decisão vergastada.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.

Apenas para robustecer a convicção, acima exposta,
faz-se  salutar  colacionar  escólio  jurisprudencial  da  Quarta  Câmara  Cível  deste
Tribunal, perfeitamente aplicável ao caso:

AGRAVO INTERNO. Decisão que nega seguimento
a  recurso  interposto  pelo  agravante.  Ação  de
cobrança  de  seguro  DPVAT.  Perícia.  Honorários.
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Pagamento  que  incumbe  a  quem  a  requereu.
Aplicação  do  art.  33,  CPC.  Redução  do  valor.
Realização  pelo  instituto  médico  legal.
Descabimento. Precedentes do STJ e deste tribunal.
Desprovimento.  "Cabe  à  parte  que  requereu  a
diligência  o  encargo de  antecipar  ou depositar  os
honorários do perito. " (TJSC AI n., de São José, Rel.
Des. Silveira lenzi, DJ de 24.04.98).. "Não há falar em
redução  do  valor  arbitrado  a  título  de  honorários
periciais,  quando  estes  forem  fixados  em  patamar
razoável".. A realização de perícias na esfera judicial
não  está  entre  as  atribuições  do  instituto  médico
legal,  não  podendo  a  seguradora  pretender
sobrecarregá-lo com tal encargo porque, em última
análise, não precisaria custear sua produção. (TJPB;
AGInt  001.2010.006903-6/001;  Quarta  Câmara Cível;
Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 01/02/2012; Pág.
8) - negritei.

Em que pese a argumentação trazida pelo recorrente,
considero  irretocável  a  decisão  primeva,  pois  cabe  ao  Juiz  deferir  as  provas  que
entenda  serem  pertinentes,  para,  apreciando  o  conjunto  probatório,  formar  seu
convencimento, consoante dispõe o art. 131, do Código Processual Civil.

Vicente  Greco  Filho preconiza  “A  finalidade  da
prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No processo, a prova não
tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática,
qual seja, convencer o juiz.” (In. Direito Processual Civil Brasileiro, 2º vol., 11ª ed.,
Saraiva, p. 194).

Por essas razões, não há como prosperar a pretensão
recursal,  no  que tange a  realização da  prova pericial  pelo  Instituto  de  Medicina
Legal. 
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Assim sendo, a escolha do perito é ato privativo do
Magistrado, e recairá sobre profissionais de nível universitário devidamente inscritos
no  órgão  de  classe  respectivo  (art.  145,  §  1º,  do  Código  de  Processo  Civil),
competindo  ao  requerente,  de  outra  banda,  o  dever  de  pagar  o  exame  por  ele
suplicado, conforme a legislação de regência (art. 33, do Código de Processo Civil).
Senão vejamos:

Art.  33.  Cada  parte  pagará  a  remuneração  do
assistente técnico que houver indicado;  a do perito
será paga pela parte que houver requerido o exame,
ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes
ou determinado de ofício pelo juiz.
Parágrafo  único.  O  juiz  poderá  determinar  que  a
parte responsável pelo pagamento dos honorários do
perito  deposite  em juízo  o  valor  correspondente  a
essa  remuneração.  O  numerário,  recolhido  em
depósito bancário à ordem do juízo e com correção
monetária,  será  entregue  ao  perito  após  a
apresentação  do  laudo,  facultada  a  sua  liberação
parcial, quando necessária – destaquei.

Em  diapasão  diverso,  a  eventual  participação  do
IML,  através  da  elaboração  de  laudos,  nas  cobranças  de  seguro  DPVAT,  não  se
estende a realização de prova pericial em Juízo, segundo a ilação extraída do art. 5º, §
5º, da Lei nº 6.194/74 (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). 

Neste momento processual,  a determinação judicial
limita-se  ao  adiantamento  dos  honorários  periciais  por  aquele  que  pugnou  pela
realização  da  perícia.  Registre-se,  contudo,  que  a  responsabilidade  final  pelo
pagamento resolver-se-á pela regra geral da sucumbência.

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
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consoante preconiza o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, o qual
confere  poderes  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
improcedente, por meio de decisão monocrática.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

P. I.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                             Desembargador

      Relator
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