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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011500-50.2014.815.0000.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado. 
Agravante : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A. 
Advogado : Rostand Inácio dos Santos e outros.
Agravado : José Fernando Nascimento.
Advogado : Mário Felix de Menezes.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   AÇÃO  DE
COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT.
INSTRUÇÃO.  NOMEAÇÃO  DE  PERITO.
NECESSIDADE DE QUE O LAUDO PERICIAL
SEJA REALIZADO PELO IML. ARTIGO 5º, §5º,
DA  LEI  Nº  6.194/74.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE  APENAS  NOS  CASOS  DE
PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERÍCIA
JUDICIAL.  POSSIBLIDADE  DE
REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 420
E  SEGUINTES  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA
PARTE  PROMOVENTE  NA  PEÇA  DE
INGRESSO. 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. 

- A elaboração de laudo pericial pelo Instituto Médico
Legal (IML), prevista no art. 5º, §5º, da Lei 6.194/74
refere-se aos casos em que se pleiteia o recebimento
do seguro DPVAT na esfera administrativa.

-  A nomeação  de  perito  para  aferição  do  grau  de
invalidez da vítima do acidente, em ação judicial, está
pautada no disposto no art. 420 e seguintes do CPC.

-  O  autor  claramente  pugnou  pela  realização  de
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perícia  no  bojo  da  sua  peça  inaugural,  o  que  foi
deferido acertadamente 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 pela  Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança movida  por  José  Fernando
Nascimento em face da ora agravante, intimou esta última para proceder ao
pagamento  dos  honorários  periciais  arbitrados  no  valor  de  R$  500,00
(quinhentos reais).

 
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão telada fere  a

Resolução  nº  03/2013,  deste  Tribunal  de  Justiça,  posto  que  o  autor  é
beneficiário  da  gratuidade  e  os  honorários  devem  ser  custeados  com  os
recursos do Tribunal.

Em seguida, sustenta que a verba honorária do perito deve ser
paga pelo sucumbente, de acordo com a proporção da sucumbência de cada
parte, bem como que cabe ao promovente acostar aos autos todos os elementos
probatórios cabíveis, por ser seu ônus provar o fato constitutivo do seu direito.

Ainda, assevera que não estamos diante de relação de consumo
a ensejar a inversão do ônus da prova, assim como a perícia deve ser realizada
por órgão competente e que traduza igualdade as partes, ou seja pelo Instituto
Médico Legal, nos termos do art. 5º, §5º, da lei nº 6.194/74.

Ao  final,  pugnou  pela  concessão  de  efeito  suspensivo.  No
mérito, requerer a reforma da decisão combatida, no sentido de que a perícia
seja realizada por órgão competente, e que traduza igualdade às partes. 

Acostou documentos (fls. 21/168)

Liminar recursal deferida às fls. 172/176.

Devidamente intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões
(fls. 182/186).
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Informações  prestadas  pelo  juízo  de  primeiro  grau  às  fls.
189/191.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  lançou
parecer, opinando pelo provimento da irresignação instrumental, a fim de que
seja reformada a decisão de primeira instância. (fls. 193/195).

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.

Como visto do relatório,  pretende o recorrente,  através desta
irresignação  instrumental,  a  modificação  da  decisão  que  nomeou  perito  e
determinou o pagamento dos honorários periciais pelo promovido.

Em  sede  de  razões,  recursais,  sustenta  a  agravante,  dentre
outras argumentações, que a decisão telada fere a Resolução nº 03/2013, deste
Tribunal  de  Justiça,  posto  que  o  autor  é  beneficiário  da  gratuidade  e  os
honorários do perito devem ser custeados com os recursos do Tribunal.

Assevera, ainda, que não estamos diante de relação de consumo
a ensejar a inversão do ônus da prova, assim como a perícia deve ser realizada
por órgão competente e que traduza igualdade as partes, ou seja, pelo Instituto
Médico Legal, nos termos do art. 5º, §5º, da lei nº 6.194/74.

De acordo com o que se depreende dos autos, José Fernando
Nascimento  ajuizou ação de  cobrança  de  seguro DPVAT e,  durante  a  fase
instrutória, o juízo de base deferiu a produção de prova pericial formulada por
tal parte, ora agravada, e, ato contínuo, determinou o pagamento de honorários
periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela parte promovida.

Pois bem, o art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74 dispõe:

"Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado
mediante  simples  prova  do  acidente  e  do  dano
decorrente,  independentemente  da  existência  de
culpa,  haja  ou  não  resseguro,  abolida  qualquer
franquia  de  responsabilidade  do  segurado.  
(...)
§  5º  O  Instituto  Médico  Legal  da  jurisdição  do
acidente ou da residência da vítima deverá fornecer,
no prazo de até 90 (noventa)  dias,  laudo à vítima
com a verificação da existência e quantificação das
lesões permanentes, totais ou parciais.”

Como  pode  ser  visto,  o  dispositivo  acima  transcrito  faz
referência à elaboração pelo IML de laudo complementar, nos casos em que há
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cobrança  administrativa,  numa  demonstração  de  que  o  acidente  e  o  dano
podem ser comprovados por outros elementos probatórios. 

Dessa forma, em que pese a importância da prova pericial ao
longo da instrução processual,  para que se enquadre as  lesões apuradas  de
acordo com a tabela de debilidade permanente, a lei não exige que  a perícia
seja realizada pelo Instituto Médico Legal.

A legislação em comento, na verdade, coloca o laudo do IML à
disposição  da  vítima  para  que  esta  possa  pleitear  a  indenização  pela  via
administrativa. 

Dito  isso,  pode-se  concluir  que,  havendo  demanda  judicial
discutindo  sobre  o  pagamento  da  obrigação  securitária,  ou  de  sua
complementação, e ainda pedido de realização de perícia médica, esta há que
ser realizada por perito a ser nomeado pelo juízo, até porque a perícia judicial
não possui relação com a obrigação do IML de fornecer laudo ao acidentado
das lesões sofridas e em virtude de a indicação do perito ser de livre escolha
do julgador.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  DE  DPVAT.  RESPONSABILIDADE
PELO  PAGAMENTO  DOS  HONORÁRIOS
PERICIAIS.  INCIDÊNCIA DO  ART.  33  DO  CPC.
SUPOSTA  OBRIGATORIEDADE  DE  O  PERITO
SER  VINCULADO  AO  INSTITUTO  MÉDICO
LEGAL.  PRESCINDIBILIDADE.  INSURGÊNCIA
CONTRA  O  VALOR  FIXADO  A  TÍTULO  DE
HONORÁRIOS  PERICIAIS.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  OBSERVÂNCIA.
DESPROVIMENTO. 1. A verba do perito, consoante o
art.  33  do  CPC,  será  paga  pela  parte  que  houver
requerido o exame, que,  no caso,  foi  o agravante.  2.
Quanto  à  suposta  obrigatoriedade  de  ser  o  perito
integrante  do  instituto  médico  legal  -  IML,  a
argumentação posta no recurso se arrima no art. 5º,
§5º, da lei nº 6.194/74. Entendo, em viés hermenêutico
diverso do agravante, que esse dispositivo legal refere-
se  à  perícia  a  ser  realizada  no  procedimento
administrativo para o recebimento do DPVAT. Em sede
judicial,  para  ser  expert,  deve-se  apenas  ter  nível
universitário  e  ser  inscrito  no  órgão  de  classe
competente,  ex  vi  do  disposto  no  art.  145,  §1º,  do
Código de Processo Civil.  3. Os honorários do perito,
fixados  em  dois  salários  mínimos,  estão  em
consonância  com  os  valores  arbitrados  em  outros
processos análogos julgados por esta corte de justiça.
4.  Recurso desprovido.” (TJPB; AI 001.2012.003089-
3/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
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Conv. Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB 17/08/2012;
Pág. 7)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).
INDENIZAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  INVALIDEZ.
INDEFERIMENTO  DE  PEDIDO  DE  PERÍCIA
MÉDICA  JUDICIAL.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  RECONHECIMENTO.  NECESSIDADE
DE QUE O LAUDO PERICIAL SEJA REALIZADO
PELO IML.  ARTIGO 5º,  §5º,  DA LEI Nº  6.194/74.
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. 
1. Em  se  tratando  de  cobrança  de  indenização
securitária  (DPVAT)  por  invalidez,  é  necessária  a
realização da perícia oficial para sua apuração, pois a
utilização de prova produzida de forma unilateral pelo
autor,  sem que  possa  o  réu  contestá-la,  como  único
fundamento para uma eventual decisão de mérito, não
se coaduna com os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa. 2. A realização do
laudo  pericial  pelo  instituto  médico  legal  (IML),
prevista  no  art.  5º,  §5º,  da  Lei  nº  6.194/74,  é  para
recebimento  do  seguro  DPVAT  na  esfera
administrativa.  No  âmbito  judicial  a  investigação
técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e
seguintes  do  CPC.”(TJPB;  AG  014.2011.000750-
8/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv. Aluizio Bezerra Filho;  DJPB 26/03/2013; Pág.
14)

Nessa  mesma linha, também, o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais assentou  "Embora a seguradora possa condicionar o pagamento do
DPVAT,  na  via  administrativa,  à  apresentação  de  laudo  elaborado  pelo
instituto médico legal, nos termos do art. 5º, §§ 4º e 5º, da Lei 6.194/74, não
há previsão na lei acerca da necessidade de tal documento para postulação
da indenização securitária judicialmente."  (AC n.  1.0433.09.279061-0/001,
17ª Câmara Civil, relª. Desª. Márcia de Paoli Balbino, j. em 21.01.2010).

Insta salientar,  por oportuno, que difícil  é o agendamento da
perícia frente ao IML em razão deste órgão atender vários fins além do exame
de  incapacidade/debilidade  para  fins  de  seguro  DPVAT,  fato  que  poderia,
inclusive, configurar ofensa ao princípio da celeridade processual.

Doutro norte, no caso em análise, é de se destacar que o exame
pericial  foi  requerido pelo  autor  em sua inicial,  tendo  sido  posteriormente
deferida pelo magistrado de base.

Acerca  do  tema,  o  art.  33  do  Código  de  Processo  Civil
estabelece:

“Art.  33  Cada  parte  pagará  a  remuneração  do
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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 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, e, sendo este beneficiário da justiça gratuita, é responsabilidade
do Estado o custeio dos honorários periciais. 

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:
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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
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 por 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
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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 a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

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

Gustavo Leite Urquiza
       Juiz de Direito Convocado - Relator
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