
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2006049-44.2014.815.0000 – CAMPINA GRANDE.
Relator : Des. José Ricardo Porto.
Agravante : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos.
Agravado : Ednaldo Fernando da Silva.
Advogado      : Mário Félix de Menezes.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXAME  PERICIAL 
REQUERIDO POR AMBAS AS PARTES. INCIDÊNCIA DO ART. 
33  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  OBRIGAÇÃO  DO 
PAGAMENTO  PELO  AUTOR.  BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA. PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO, NA 
FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 13/2013 DO TJ-PB. DECISÃO EM 
CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO 
ART.  557,  §1ºA,  DA  LEGISLAÇÃO  ADJETIVA  CIVIL. 
RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

- “Art. 1 Ficam instituídos os serviços de perito, tradutores e intérpretes  
custeados com recurso do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba  
destinados a atender às partes beneficiárias pela gratuidade processual  
nos feitos de jurisdição estadual.”
(art. 1º da Resolução nº 03/2013 do TJ/PB)

-Tendo em vista que o perito nomeado não é obrigado a realizar o seu  
trabalho gratuitamente, incumbe ao magistrado requisitar ao Estado, a  
quem  foi  conferido  o  dever  constitucional  de  prestar  assistência  
judiciária  aos  hipossuficientes,  o  ônus  de  promover  a  realização  da  
prova  técnica,  por  meio  de  profissional  de  estabelecimento  oficial  
especializado  ou  de  repartição  administrativa  do  ente  público  
responsável pelo custeio da produção da prova, o que deve ocorrer em  
colaboração com o Poder Judiciário. Recurso especial provido.'
(STJ. REsp 1245684 / MG. Rel. Min. Benedito Gonçalves. J. em 13/09/2011). 

-AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  
AUXÍLIO-ACIDENTE.  PERÍCIA.  OBRIGAÇÃO  DO  PAGAMENTO  
PELO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 33, CPC. BENEFICIÁRIO DA  
JUSTIÇA GRATUITA. PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO,  
ESPECIFICAMENTE, 0 INSTITUTO MÉDICO LEGAL DA PARAÍBA.  
DECISÃO  EM  CONFRONTO  COM\  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  
RECURSO PROVIDO. 



- Tendo havido requerimento de ambas as partes no sentido da realização de  
perícia, os correspondentes honorários deverão ser arcados pelo autor, nos  
termos do art.  33,  caput,  do CPC.  -  A  jurisprudência  majoritária  do  STJ  
comunga do entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais,  
na hipótese em que recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve  
ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência  
judiciária aos hipossuficientes. - Nos termos do art. 557, § 1Q-A, do CPC, o  
relator poderá dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em  
manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STF ou do  
STJ.
(TJPB - Acórdão do processo nº 00120090165943001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - 
Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA - j. em 28/02/2013)

VISTOS.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito  Suspensivo 
interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, em desfavor da decisão de fls. 133, 
que determinou a realização da perícia e intimou o demandado, ora agravante, a efetuar o depósito 
dos honorários no prazo de 10 (dez) dias.

 
Em suas razões (fls. 02/20), o recorrente aduz que a obrigação de arcar com as 

cifras pela realização da perícia é do promovente, e sendo o mesmo beneficiário da justiça gratuita, 
tal ônus caberá ao Tribunal de Justiça, de acordo com a Resolução 03/2013. Também defende a 
feitura do laudo pelo Instituto Médico Legal, e não por perito privado nomeado pelo magistrado.  

Assim, requer que a perícia seja realizada por órgão competente e que traduza 
igualdade às partes, ou seja, pelo Instituto Médico Legal do Estado da Paraíba – IML.

Fez pedido de efeito suspensivo. 

Liminar deferida às fls. 138/140.

Informações às fls. 146.

Ausente apresentação de contrarrazões, conforme certidão de fls. 147.

Insta a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo provimento parcial do 
recurso (fls. 149/155). 

É o relatório.

DECIDO.

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação  do pedido 
liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que fora afirmado naquela oportunidade, eis que 
suficiente ao caso. 

“Trata-se de Ação de Indenização Securitária, onde a parte autora busca a  
condenação da empresa demandada no pagamento do Seguro Obrigatório –  
DPVAT, em razão de acidente automobilístico que ocasionou algumas lesões.
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Nos precisos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, para que se dê  
efeito suspensivo à decisão impugnada, torna-se necessária a comprovação da  
“relevância  do  fundamento  esposado”,  bem  como  “a  possibilidade  da  
ocorrência de lesão irreparável ao direito perseguido”.

Partindo de um exame de cognição sumária, próprio das medidas de urgência,  
a princípio, enxergo presente o requisito da fumaça do bom direito e do perigo  
da demora. 

Ora,  tanto  na  exordial  (fls.  38)  quanto  na  contestação  (fls.  72),  existe  
requerimento  para realização de perícia  como meio de prova,  o  que,  pela  
exegese  do  art.  33  do  Código  de  Processo  Civil,  resulta  na  obrigação  
financeira da parte autora.

Com  efeito,  tal  conclusão  se  extrai  da  interpretação  literal  do  indigitado  
normativo:

'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.'

E mais, em não havendo fatos novos a derruir a linha de raciocínio até então  
desenvolvida, entendo que a confecção do laudo pericial deverá ser realizada  
através  do  Instituto  de  Medicina  Legal,  uma  vez  que  o  autor  não  detém  
condições financeiras de arcar com tal custo, porque beneficiário da justiça  
gratuita. 

Nesse sentido, trago à baila aresto do Superior Tribunal de Justiça:

'PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTS. 3º, V,  
E  11  DA  LEI  1.060/50,  19  E  33  DO  CPC.  HONORÁRIOS  PERICIAIS.  
ANTECIPAÇÃO  PELO  ESTADO,  QUANDO  O  EXAME  FOR  
REQUERIDO  POR  BENEFICIÁRIO  DA  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA. 
DESCABIMENTO. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RESPONSABILIDADE DO  
ESTADO EM COLABORAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO.
1. A controvérsia posta em debate diz respeito ao ônus pela antecipação dos  
honorários  do perito  em ação em que o autor  da demanda,  postulante  da  
perícia, é beneficiário da justiça gratuita.
2. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente,  
capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia  
por  ele  requerida,  não  autoriza,  por  si  só,  a  inversão  do  ônus  de  seu  
pagamento.
3.  Tendo em vista que o perito nomeado não é obrigado a realizar o seu  
trabalho gratuitamente, incumbe ao magistrado requisitar ao Estado, a quem 
foi  conferido  o  dever  constitucional  de  prestar  assistência  judiciária  aos  
hipossuficientes, o ônus de promover a realização da prova técnica, por meio  
de  profissional  de  estabelecimento  oficial  especializado  ou  de  repartição  
administrativa  do  ente  público  responsável  pelo  custeio  da  produção  da  
prova, o que deve ocorrer em colaboração com o Poder Judiciário.
Recurso especial provido.'
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(STJ. REsp 1245684 / MG. Rel. Min. Benedito Gonçalves. J. em 13/09/2011). Grifei.

De tal entendimento este Tribunal não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.  PERÍCIA.  OBRIGAÇÃO  DO  PAGAMENTO  PELO  AUTOR.  
APLICAÇÃO DO ART. 33, CPC. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.  
PERÍCIA  A  SER  CUSTEADA  PELO  ESTADO,  ESPECIFICAMENTE,  0  
INSTITUTO MÉDICO LEGAL DA PARAÍBA. DECISÃO EM CONFRONTO  
COM\ JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 
-Tendo havido requerimento de ambas as partes no sentido da realização de  
perícia, os correspondentes honorários deverão ser arcados pelo autor, nos  
termos  do  art.  33,  caput,  do  CPC.  -  A  jurisprudência  majoritária  do  STJ  
comunga do entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais,  
na hipótese em que recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve  
ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência  
judiciária aos hipossuficientes. - Nos termos do art. 557, § 1Q-A, do CPC, o  
relator poderá dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em  
manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STF ou do  
STJ.
(TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  00120090165943001  -  Órgão  (TRIBUNAL PLENO)  -  
Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA - j. Em 28/02/2013)”

Ademais, há resolução desta Corte disciplinando a matéria:

“Art.  1  Ficam  instituídos  os  serviços  de  perito,  tradutores  e  intérpretes  
custeados  com  recurso  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  
destinados a atender às partes beneficiárias pela gratuidade processual nos  
feitos de jurisdição estadual.”
(art. 1º da Resolução 03/2013 do TJ/PB)

Por todo o exposto, nos termos do art. 557, §1-A, do Código de Processo Civil, 
DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para determinar que a perícia requerida 
seja realizada através do Instituto Médico Legal, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça 
gratuita, e nos termos da Resolução nº 13/2013 do TJ-PB. 

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 07 de agosto de 2014.

                                    
 Des. José Ricardo Porto

         RELATOR J/11R/07
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