
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012065-14.2014.815.0000.
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Agravante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado : João Alves Barbosa.
Agravado : José Bonifácio de Lima.
Advogado : Halisson Gondim de Oliveira Nóbrega. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
PERICIAIS.  DECISÃO  QUE  INDEFERIU  O
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
INSURGÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA  NAS  ALEGAÇÕES
APRESENTADAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REFORMA DO  DECISUM.  DECISÃO QUE SE
MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO. 

-  Para  que  seja  concedida  a  antecipação  de  tutela,
indispensável que estejam devidamente demonstrados
os requisitos do art. 273 do CPC, quais sejam, prova
inequívoca  da  verossimilhança  das  alegações  e
fundado  receio  de  dano.  Não  comprovada  a
plausibilidade das alegações da parte, com o mínimo
de  verossimilhança  que  o  caso  exige,  faz-se
necessário o indeferimento da tutela pretendida.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/25) interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão
interlocutória  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
determinou que a ora agravante efetuasse o depósito dos honorários periciais
propostos pelo expert no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (fls. 13).
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Irresignada,  a  insurgente  interpôs  a  presente  súplica
instrumental,  alegando que os honorários periciais deveriam ser  fixados de
maneira razoável, “consoante o grau de complexidade da matéria discutida,
além do tempo exigido para a realização da perícia”. Nesse contexto, aduziu
que o valor condizente e, portanto, mais coerente e adequado ao presente caso
seria a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ressaltou  que  somente  poderia  arcar  com  as  despesas  dos
honorários  periciais  caso  fosse  sucumbente  na  demanda.  Na  sua  ótica,  os
honorários deveriam ser custeados tão somente pela  parte agravada,  já que
caberia  ao  autor  a  comprovação  dos  fatos  constitutivos  de  seu  direito.
Ademais,  sendo  o  agravado  beneficiário  da  justiça  gratuita,  não  haveria
qualquer  óbice  para  que a  perícia  médica  fosse  realizada  pelo  Instituto  de
Medicina Legal da Paraíba – IML.

Por fim, requereu a suspensão da decisão agravada e, ao final, o
provimento do presente agravo, revogando-se a decisão atacada para reduzir
os honorários periciais para a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), já que
condizente com o trabalho a ser despendido pelo expert.

Em  decisão  de  fls.  29/31,  esta  relatoria  indeferiu  a  liminar
suspensiva pleiteada.

Informações prestadas pelo juízo a quo (fls. 38).

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao recurso (fls. 39).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público não se manifestou
no  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  a  ensejar  a  intervenção
Ministerial (fls. 40/43).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

In casu, as mesmas razões de decidir permanecem, motivo pelo
qual confirmo integralmente a liminar de fls. 29/31 e levo os fundamentos da
decisão para análise e apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

Como se  vê,  busca  a  recorrente,  através  da  presente  súplica
instrumental, a redução dos honorários periciais para a quantia de R$ 200,00
(duzentos reais). Na sua ótica, os honorários periciais fixados no valor de R$
1.000,00  (um  mil  reais),  conforme  proposto  pelo  expert,  mostraram-se
elevados, já que deveriam ser fixados de maneira razoável, “consoante o grau
de  complexidade  da  matéria  discutida,  além  do  tempo  exigido  para  a
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realização da perícia”.

No caso,  como já  consignado  por  esta  relatoria  em sede  de
liminar,  verifica-se  que  o  requisito  do  fumus boni  iuris  não se apresentou
satisfatoriamente  comprovado.  Ora,  em  nenhum  momento,  a  recorrente
demonstrou quais tipos de lesões acometeram a parte agravada, bem como o
grau e a extensão da debilidade sofrida pelo recorrido, a fim de se verificar a
complexidade do trabalho que seria desenvolvido pelo experto e, com base
nela, aferir sua adequada remuneração. 

Outrossim, não colacionou aos autos qualquer documento para
que se pudesse aferir se a quantia R$ 200,00 (duzentos reais), por ela proposta,
seria  realmente o valor  geralmente  fixado para  a  realização de  perícia  nos
casos de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Da  mesma  forma,  também  não  restou  comprovado  pela
insurgente a impossibilidade de arcar com o pagamento da quantia indicada
pelo perito oficial, fato este que poderia ter sido facilmente demonstrado.

Como é cediço, para que seja concedida a antecipação de tutela,
indispensável que estejam devidamente demonstrados os requisitos do art. 273
do CPC, quais sejam, prova inequívoca da verossimilhança das alegações e
fundado receio de dano. 

Assim,  em  que  pesem  os  argumentos  levantados  pelo
recorrente, inexistem nos autos elementos suficientes a demonstrar a fumaça
de seu bom direito, não restando, portanto, evidenciado o fumus boni iuris no
encarte processual.

Em caso semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  À
EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  NO
VALOR APURADO PARA O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.  PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE  REQUISITOS  AUTORIZADORES  PARA
CONCESSÃO  DE  MEDIDA  LIMINAR.  FUMAÇA
DO BOM DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA. Em se
verificando  a  ausência  de  um  dos  requisitos
necessários  para  o  deferimento  liminar  da  tutela
pretendida fumus boni juris e periculum in mora ¿,
impõe-se-lhe  o  indeferimento  Vistos  etc.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20125562120148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES ,
j. em 04-11-2014)

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, mantendo a decisão de origem em sua totalidade.
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É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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