
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Agravo de Instrumento nº 2010894-22.2014.815.0000 — 10ª Vara Cível da Capital
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Vertical Engenharia e Incorporações Ltda
Advogado : José Mario Porto Junior e Francisco Luiz Macedo Porto
Agravado : Luiz Motta Neto
Advogado : João Paulo de Justino e Figueiredo

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
—  REQUERIMENTO  DE  PERÍCIA  CONTÁBIL  —  ALEGAÇÃO  DE 
REQUERIMENTO PROCRASTINATÓRIO — NECESSIDADE AFERIDA 
PELO  MAGISTRADO,  A  QUEM  É  DIRIGIDA  A  INSTRUÇÃO 
PROBATÓRIA  —  PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO 
MOTIVADO — INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DO CPC  — SEGUIMENTO 
NEGADO.
 
—  Nos termos do art. 130 do CPC, o Princípio do Livre Convencimento do 
Juiz, atribui ao magistrado pleno poder na avaliação das provas, devendo  
buscar nelas os subsídios, bases e fundamentos de sua decisão, indeferindo 
as  que  entender  inúteis  ou  protelatórias  e  concedendo,  ou  mesmo,  
ordenando, de ofício, aquelas que entender imprescindíveis ao deslinde do 
feito.

Vistos, etc., 

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito  suspensivo 
interposto pela Vertical Engenharia e Incorporações em face de decisão interlocutória proferida 
pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de contrato de  
compra e venda.

Na decisão agravada, o Juízo a quo determinou a intimação da parte autora 
para efetuar o pagamento dos honorários periciais, necessário para sua realização.

Inconformado,  o  agravante  requereu  a  imediata  suspensão  da  decisão 
agravada,  no  sentido  de  dar  continuidade  ao  processo,  sem a  determinação  de  perícia,  ante  o 
prejuízo iminente e irreparável que a demora na prestação jurisdicional poderá causar.

As informações foram requeridas, no sentido de esclarecer se o pagamento 
dos honorários periciais ficariam a cargo da parte autora, fl. 239.

Às fls. 246/247 as informações foram prestadas, informando que o feito se 
encontra em fase de conhecimento,  tendo este juízo, por um mero equívoco material,  proferido 
despacho intimando a parte autora, ora agravante, para recolher o valor da diligência requerida, 
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quando, na verdade quem requereu a prova pericial foi a parte demanda, devendo esta ser intimada 
para promover as diligências necessárias.

Ao final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  que  seja  dispensada  a 
realização da perícia em apreço, dando prosseguimento à ação.

É o relatório. 

Decido. 

Em suma, o recorrente é autor nos autos da Ação de Rescisão de Contrato, 
cuja finalidade é o distrato do contrato de compra e venda e as devidas consequências, tendo em 
vista que os promovidos não cumpriram o que determina no instrumento procuratório.

Por sua vez, o agravante aduz que os agravados se mostraram devedores 
contumazes, não pagando parcelas ajustadas e relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2005, 
bem como as mensalidades e parcelas intercaladas relativas aos anos de 2006, 2007 e 2008. Da 
mesma forma não procederam o pagamento de qualquer mensalidade ou parcela intercalada. Assim, 
conclui que a elaboração da perícia contábil  é um pedido totalmente alheio a lide,  na tentativa 
somente de procrastinar o feito e permanecer ainda mais tempo no imóvel gratuitamente.

Ora, em que pesem as digressões do recorrente, é sabido que o  Princípio do 
Livre Convencimento do Juiz, consagrado no Direito pátrio, atribui ao magistrado pleno poder na 
avaliação  das  provas,  devendo buscar  nelas  os  subsídios,  bases  e  fundamentos  de  sua decisão, 
indeferindo as que entender inúteis ou protelatórias e concedendo, ou mesmo, ordenando de ofício 
aquelas que entender imprescindíveis ao deslinde do feito.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONDOMÍNIO  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA -  TAXAS 
EXTRAS.  INCERTEZA  QUANTO  AOS  VALORES  DEVIDOS.  PERÍCIA 
DETERMINADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  PRINCIPIO  DA 
INSTRUMENTALIDADE  DO  PROCESSO.  Numa  ação  de  cobrança  de  taxas 
condominiais  extraordinárias,  cujos valores são variáveis,  existindo alegação da 
inexistência de débito, a prova pericial torna-se indispensável para a solução da 
pendenga. Somente a prova técnica será capaz de atestar a certeza e liquidez dos 
valores cobrados pelo condomínio. Mesmo que as partes não tenham requerido 
a  realização  da  prova  pericial,  cabe  ao  juiz,  de  ofício,  determinar  a  sua 
realização, por se tratar de fato relevante que deve ser analisado com cautela e 
acuidade. Em um Estado Democrático de Direito, em que o processo não pode 
ser  visto  com  um  fim  em  si  mesmo,  valorizando-se  o  princípio  da 
instrumentalidade, há de se garantir aos julgadores, em primeiro ou segundo 
grau de jurisdição, a determinação da realização de todas as provas que lhes 
sejam necessárias,  aptas  a formação de seu livre convencimento motivado, 
conforme exposto no artigo 130 do Código de Processo Civil (Apelação Cível 
1.0145.09.551791-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Antônio  Bispo,  15ª  CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 13/03/2014, publicação da súmula em 24/03/2014).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  PROVA DOCUMENTAL.  POSSIBILIDADE 
DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA. PRESUNÇÃO DE FALSIDADE. 1. 
Não há óbice à realização de exame grafotécnico na cópia de documento cujo teor 
é  idêntico  ao  original.  Não  cabe  ao  Julgador  presumir  a  falsidade  do  aludido 
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documento, antecipando-se ao resultado da perícia. Compete ao perito dizer sobre 
a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia, além de estabelecer, com base 
em seu conhecimento técnico,  a margem de eficácia da perícia a ser  realizada. 
Somente após o resultado da perícia, deve o juiz formar sua convicção a respeito 
dos  fatos  litigiosos,  valorando  a  prova  produzida  segundo  o  seu  livre 
convencimento.  2.  O livre convencimento do magistrado deve ser motivado, 
buscando sempre chegar o mais próximo possível da verdade, se não a real, ao 
menos a que dela mais se aproxime, para que assim proceda à entrega de uma 
prestação jurisdicional  célere  e  justa. 3.  Agravo de  instrumento  conhecido  e 
provido. Unânime. (Acórdão n.468191, 20100020079391AGI, Relator: WALDIR 
LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível,  Data de Julgamento: 01/12/2010, 
Publicado no DJE: 07/12/2010. Pág.: 169)

No caso em epígrafe, a perícia contábil foi requerida à fl. 233 destes autos, 
em que declarou deveras necessário e imprescindível a realização da prova técnica pericial. Diante 
dos argumentos do promovido/agravado, bem como da importância da produção desta prova para o 
desfecho da demanda, entendeu o Magistrado por bem, autorizá-la. 

Não há, pois, que se falar em medida procrastinatória se o magistrado - para 
quem as provas do processo são dirigidas - percebe que a realização da perícia é imprescindível a 
seu julgamento.  Registre-se mais uma vez que o Magistrado informou que houve um equívoco 
material ao determinar que os honorários periciais ficariam a cargo da parte autora, quando deveria 
ser da parte ré, que requereu o pedido.

Por tais razões,  NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO,  nos termos do 
art. 557, caput, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Relator – Juiz convocado
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