
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007286-16.2014.815.0000.
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos.
AGRAVADO: Maria Saldanha Rodrigues.
ADVOGADO: Patrício Cândido Pereira.

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
SEGURO DPVAT.  DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  PERÍCIA MÉDICA.  HONORÁRIOS  PERICIAIS.  ÔNUS  DO
REQUERENTE.  MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA.  RECURSO
INFUNDADO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.  557,  §2º  DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

A remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame pericial.
Inteligência da segunda parte do art. 33, do Código de Processo Civil.

Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o
agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo valor, consoante CPC, art. 557, §2º. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
Interno no Agravo de Instrumento nº 2007286-16.2014.815.0000,  em que figuram
como partes  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S.A. e  Maria
Saldanha Rodrigues.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe
provimento, aplicando à Agravante multa de 10% sobre o valor da causa.

VOTO.

A Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A interpôs
Agravo Interno contra a Decisão Monocrática, f. 133/133v., que negou seguimento
ao Agravo de  Instrumento,  aviado  para  combater  a  Interlocutória  prolatada  pelo
Juízo  da 4ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  nos  autos  da Ação de
Cobrança ajuizada  em  seu  desfavor  por  Maria  Saldanha  Rodrigues, que
determinou que os honorários do perito deviam ser pagos pela parte que requereu a
prova pericial, no caso, o próprio Agravante. 

Alegou que não pode lhe ser atribuído o ônus de arcar com os custos da
prova pericial,  porquanto como o Autor é beneficiário da gratuidade judiciária, a
perícia deveria ser realizada pelo IML.



Pugnou pelo provimento do Agravo Interno, dando-se regular seguimento ao
Agravo de Instrumento. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravante afirma não ser sua a responsabilidade de arcar com as despesas
dos  honorários  do  perito,  porquanto  a  perícia  por  ele  requerida  deveria  ser  a
realizada por profissional do IML.

Entretanto, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, a participação do IML
restringe-se  à  fase  administrativa,  ao  passo  em  que  a  perícia  requerida  pela
Agravante/Ré nos autos da ação originária corresponde àquela prevista no art. 420,
do  CPC,  cujos  honorários  do  perito  são  regulados  pelo  art.  33,  do  CPC,  que
preceitua  ser  da  parte  que  requereu  a  prova  a  responsabilidade  pelas  despesas
inerentes aos honorários periciais.

In  casu,  não  havendo  dúvida  de  que  foi  a  Agravante  quem  requereu  a
produção da prova pericial (Contestação, f. 61/76), deverá arcar com os seus custos,
nos termos do caput do art. 33, do Código de Processo Civil.

Posto isto, conhecido o Agravo Interno, nego-lhe provimento, aplicando ao
Agravante a multa de 10% sobre o valor corrigido da causa por considerá-lo
infundado, consoante os fundamentos acima expendidos, ficando a interposição
de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do respectivo valor, CPC,
art. 557, §2º.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  de 27  de  janeiro  de
2015,  com voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à
sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


