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Acórdão
Agravo de Instrumento – nº. 2007488-90.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – representado 
pro seu Procurador Federal Pedro Vitor de Carvalho Falcão

Agravado: Roniwalter de Barros Pinto – Adv.: Ricardo Luiz Oliveira Vieira

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  DE  AUXÍLIO-ACIDENTE  - 
HONORÁRIOS PERICIAIS -  ANTECIPAÇÃO DE 
PAGAMENTO  PELO  AGRAVANTE  DE  ACORDO 
COM A LEI Nº 8620/1993 -  SUPERIORIDADE 
HIERÁRQUICA  DA  LEI  FEDERAL  SOBRE  A 
RESOLUÇÃO  Nº  127  DO  CONSELHO 
NACIONAL  DE  JUSTIÇA  -  DESPROVIMENTO 
QUE SE IMPÕE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo 
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS,  hostilizando  interlocutório 
proveniente  do  Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  Mista  da  Comarca  de 
Guarabira-PB,  proferido  nos  autos  da  Ação  Previdenciária  de  Auxílio- 
Acidente, ajuizada por Roniwalter de Barros Pinto.

Do  histórico  processual  verifica-se,  que  a  Magistrada 
singular,  fls.  28,  em despacho  saneador  determinou  que  o  agravante 
antecipasse os honorários periciais de acordo com a Lei nº 8.620/93.

Insatisfeito, o agravante intentou o presente Agravo de 
Instrumento,  requerendo,  in  limine,  o  emprego  do  efeito  suspensivo, 
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aduzindo, para tanto, em síntese, que a responsabilidade pelo pagamento 
dos honorários periciais de perícia médica requerida pelo agravado, que é 
beneficiário da justiça gratuita compete ao Estado.

Alega  ainda  que,  muito  embora  a  Lei  Nº  8.620/93, 
estabeleça que o INSS antecipará os honorários periciais nas ações de 
acidente do trabalho, este dispositivo somente se aplica quando o autor 
da ação não for beneficiário da justiça gratuita.

Aduz  que,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ  – 
através da resolução nº 127, determinou que o pagamento de honorários 
periciais  em ações  movidas  por  beneficiários  da  justiça  gratuita  serão 
pagos pelos Tribunais de Justiça através de dotação em seus orçamentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
  
Liminar denegada às fls. 56/59.

Informações prestadas às fls. 64/65.

O  agravado  não  apresentou  contrarrazões  conforme 
certidão às fls. 66.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por 
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção 
ministerial.  (fls. 67).

É o relatório

V O T O

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  decisão  da 
Magistrada monocrática que,  em despacho saneador  determinou que o 
agravante  antecipasse  os  honorários  periciais  de  acordo  com a  Lei  nº 
8.620/93.

Analisando os autos observo que o agravado manejou 
uma Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, requerendo o pagamento do 
benefício desde no valor de 50% do salário de benefício do autor.
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Analisando ainda os  autos  observo  que a Magistrada 
singular em despacho saneador, deferiu o pedido de produção de prova 
pericial, nomeando o médico ortopedista Ronaldo Nunes Mendonça, como 
perito,  fixando  os  honorários  periciais  em  R$  550,00  (quinhentos  e 
cinquenta  reais)  e  determinando  que  o  agravante  antecipasse  os 
honorários periciais de acordo com a Lei nº 8.620/93.

A Lei nº 8.620/93, disciplina o seguinte:

Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), nas causas em que seja interessado 
na  condição  de  autor,  réu,  assistente  ou 
opoente, gozará das mesmas prerrogativas e 
privilégios  assegurados  à  Fazenda  Pública, 
inclusive  quando  à  inalienabilidade  e 
impenhorabilidade de seus bens.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais 
nas ações de acidente do trabalho.

A resolução nº 127 do Conselho Nacional de Justiça, 
atesta o seguinte:

Art.  1º  Recomenda-se  aos  Tribunais  que 
destinem, sob rubrica específica, parte do seu 
orçamento  ao  pagamento  de  honorários  de 
perito,  tradutor  ou  intérprete,  quando,  nos 
processos  de  natureza  cível,  à  parte 
sucumbente no objeto da perícia for deferido o 
beneficio da justiça gratuita. 

Neste  sentido  analisando  as  normas  demonstradas, 
observa-se  que  Lei  deve  ser  aplicada,  pois  esta  é  superior 
hierarquicamente a resolução.

A resolução do CNJ,  deve ser  aplicada nos  casos  não 
abrangidos  pela  Lei  Federal,  pois  nas  ações  de  auxílio-acidente,  esta 
abordagem esta amparada por lei específica. 
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Este Egrégio Tribunal  de Justiça já posicionou sobre a 
questão:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUXÍLIO. 
ACIDENTE. NEGATIVA DO INSS DE ARCAR 
COM  OS  CUSTOS  DA  PERÍCIA. 
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, §2º, DA LEI 
N°  8.620/93.  RESOLUÇÃO  QUE  NÃO SE 
SOBREPÕE À LEI. AUTARQUIA QUE DEVE 
ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. 
PROVIMENTO. 
Não se pode deixar de cumprir a lei a pretexto 
de que deve ser aplicada a resolução do CNJ, 
uma  vez  que  aquela  é  hierarquicamente 
superior a esta.
A  Resolução  do  CNJ  deve  ser  aplicada  nas 
hipóteses  não  abrangidas  pela  lei  federal 
supracitada, que determina, especificamente, 
o procedimento que deve ser adotado quando 
se  tratar  de  perícia  médica  em  ações 
acidentárias.
Ademais,  a questão aqui  debatida não pode 
depender  da  resposta  do  TJPB  acerca  dos 
recursos disponíveis para custeio das perícias 
médicas  em  ações  acidentárias,  como 
entendeu o magistrado singular, uma vez que, 
independente  de  existir  ou  não  orçamento 
para  pagamento  de  honorários  de  perito,  o 
que  deve  ser  esclarecido  é  se  compete  ao 
Tribunal  de  Justiça  ou  ao  INSS  arcar  com 
estes custos. Portanto, o ofício emitido para a 
Presidência  deste  órgão  (fI.38)  esclarecerá 
sobre a verba, mas não tratará da temática 
principal, qual seja, a quem compete pagar os 
honorários.
- Assim, com fulcro no art. 8º, § 2º, da Lei nº 
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8.620/93, entendo que compete ao Instituto 
Nacional  de  Seguro  Social  antecipar  os 
honorários periciais nas ações de acidente do 
trabalho.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº 
20001344820138150000,  1ª  Câmara  cível, 
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 
04-02-2014) 

Sendo  assim  a  decisão  combatida  não  deve  ser 
modificada.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao Agravo de 
Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


