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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013469-03.2014.815.0000.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Cabedelo.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Banco do Nordeste do Brasil S/A. 
Advogado : Dalliana Waleska Fernandes de Pinho.
Agravado : José Soares de Melo.
Advogado : Guilherme Santos Ferreira da Silva.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   AÇÃO
DECLARATÓRIA  E  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA
PARTE  PROMOVENTE.  HONORÁRIOS
PERICIAIS  QUE DEVEM SER PAGOS PELA
PARTE  QUE  REQUEREU  A PRODUÇÃO  DA
PROVA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  33  DO  CPC.
PRECEDENTE  DESTA  CORTE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

- O autor claramente pugnou pela realização de prova
pericial, o que foi deferido na primeira instância.

- Dito isso, entendo que o promovente, ora agravado,
deverá  arcar  com  os  honorários  fixados  pelo
magistrado de base, nos termos do art. 33 do CPC, e,
sendo beneficiário da justiça gratuita, a efetivação do
exame deverá  ser custeada com recursos desta Corte
Paraibana. 

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

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto por  Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão
proferida pelo Juízo da  1ª Vara da Comarca de Cabedelo que, nos autos da
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Ação Declaratória e de Obrigação de Fazer movida por José Soares de Melo
em face do ora agravante, determinou a intimação deste último para proceder
ao pagamento dos honorários periciais.

 
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão telada  merece

reforma, posto que a prova pericial em comento foi requerida exclusivamente
pelo  autor,  sendo  deste  o  dever  de  arcar  com  os  honorários  periciais
respectivos, nos termos do art. 33 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão
vergastada. No mérito, requer a reforma da decisão combatida,  para que se
determine que os honorários periciais sejam custeados pela parte que requereu
a produção da prova em comento, ou seja, pelo ora agravado.

Acostou documentos (fls. 10/210)

Liminar recursal deferida (fls. 214/217).

Devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não  ofertou
contrarrazões (fls. 223).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  lançou
manifestação ministerial  (fls.  224),  pugnando pelo prosseguimento do feito
sem intervenção meritória do parquet.

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.

De acordo com o que se depreende dos autos, José  Soares de
Melo ajuizou  Ação de  Declaratória c/c Obrigação de Fazer e, durante a fase
instrutória, o juízo de base deferiu o seu pedido de produção de prova pericial,
determinando,  ato  contínuo,  que  a  parte  promovida,  ora  agravante,  fosse
intimada para recolher os valores relativos aos honorários periciais.

Pois bem. É de se ressaltar que o art. 33 do Código de Processo
Civil estabelece:

“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.”.  (grifo
nosso).

Da leitura do  dispositivo supratranscrito,  depreende-se  que  o
pagamento dos honorários periciais incumbe a quem requereu o exame. Neste
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sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. Decisão que nega seguimento
a  recurso  interposto  pelo  agravante.  Ação  de
cobrança  de  seguro  DPVAT.  Perícia.  Honorários.
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). (grifo nosso)

Desse  modo,  tendo  sido  o  promovente,  ora  recorrido,  quem
requereu  a  produção  da  prova  pericial,  a  este  competiria  o  custeio  dos
respectivos honorários. 

No  entanto,  sendo  este  beneficiário  da  justiça  gratuita,  a
responsabilidade recairá sobre Estado. Destarte, o artigo 3.º, inc. V, da Lei n.º
1.060/50,  prevê  expressamente  que  a  Assistência  Judiciária  Gratuita
compreende também a isenção da verba em comento.

É  que  o  Estado  deve  propiciar  a  efetivação  da  garantia
constitucional  de  assistência  jurídica  para  aquelas  pessoas  que  não  se
encontrem  em  situação  econômica  para  arcar  com  os  custos  inerentes  à
promoção da função jurisdicional.

A respeito do tema, trago à baila a Resolução n.º 03/2013 deste
Tribuna  de  Justiça,  que  “disciplina,  no  âmbito  da  Justiça  Estadual  da
Paraíba  de  Primeiro  e  Segundo  Graus,  os  procedimentos  relativos  ao
pagamento de honorários  a peritos,  tradutores  e  intérpretes,  em casos  de
assistência judiciária gratuita”, senão vejamos:

Art.  1.º  -  Ficam  instituídos  os  serviços  de  peritos,  tradutores  e
intérpretes custeados com os recursos do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba destinados a atender às partes beneficiadas pela gratuidade
processual  nos  feitos  de  jurisdição  da  Justiça  Estadual.  (destaque
nosso)

Art. 2.º – A designação de peritos, tradutores e intérpretes é ato exclusivo
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do juiz da causa; sendo vedada a indicação de cônjuge, companheiro e
parente, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, de magistrado, ou
de servidor do próprio juízo designante.
(…)
Art.  5.º  –  Os  honorários  por  serviços  prestados  em  processos  que
envolvam beneficiários da justiça gratuita serão fixados pelo juiz, com
base nesta Resolução e nas Tabelas I e II, constantes do Anexo I.
(...)
Art.  7.º  –  Os  honorários  dos  peritos,  nos  casos  de  que  trata  esta
Resolução, serão fixados de acordo com a Tabela I do Anexo I, e os
pagamentos  só  serão efetuados  depois  da  entrega  do laudo pericial.
(destaquei)
Parágrafo  único.  Poderá  haver  adiantamento  de  até  30%(trinta  por
cento) do valor máximo da verba honorária prevista no Anexo I,  nos
casos em que o perito, comprovadamente, necessitar de valores para a
satisfação antecipada de despesas decorrentes do encargo assumido.”

Art.  8.º  –  Na  fixação  dos  honorários  estabelecidos,  o  Juiz  poderá
ultrapassar em até cinco vezes o limite máximo, atendendo ao grau de
especialização do perito, à complexidade da matéria, o lugar e o tempo
exigidos para a prestação do serviço.
Parágrafo único. A fixação de honorários periciais em valor maior do
que os limites estabelecidos por esta Resolução deverá ser devidamente
fundamentada e o seu pagamento ficará condicionado à aprovação pelo
Conselho da Magistratura.
(...)

Art.  11  –  O  pagamento  dos  honorários  efetuar-se-á  mediante
determinação do Presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo
juiz do feito, observando-se a ordem cronológica de apresentação das
requisições e as deduções das cotas previdenciárias e fiscais, sendo o
valor  líquido  depositado  em  conta  bancária  indicada  pelo  perito,
tradutor ou intérprete.
(...)”

Em  observância  as  normas  acima  referidas,  vislumbro  que,
tendo sido a perícia requerida pelo autor, parte beneficiária da justiça gratuita,
deve  o  magistrado  a  quo,  em  conformidade  com o  art.  2.º  da  Resolução
n.º03/2013,  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  e  demais  dispositivos
aplicáveis,  designar  um perito cujos  honorários  deverão ser  custeados com
recursos da Corte Paraibana. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  reformando  a  decisão  interlocutória
vergastada,  para determinar  que magistrado  a quo designe um perito cujos
honorários deverão ser custeados com recursos da Corte Paraibana. 

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
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Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento,  a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador – Relator 
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