
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2005419-85.2014.815.0000
Origem : Alagoa Nova
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : CAPEMISA - Seguradora de vida e Previdência S/A
Advogado : Rostand Inácio dos Santos
Agravadas : Teresinha Pereira da Silva e Luciana Barbosa de Sales Monteiro 
Advogado : José Gláucio Souza da Costa

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE
VIDA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL REALIZADA
POR  PROFISSIONAL  CAPACITADO  E
AUTORIZADO.  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA
ATUARIAL.  DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

- O julgador é o destinatário da prova, com fulcro no
art.  130,  do  Código  de  Processo  Civil,  não  sendo
obrigado a realizar prova pericial quando entender
desnecessária. 

-  Se  a  produção  da  prova  pericial  atuarial  não  se
mostra indispensável ao julgamento da lide, deve ser
mantida a decisão que a indeferiu. 
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO, fls.
02/20, interposto pela  CAPEMISA - Seguradora de Vida e Previdência S/A contra
decisão, fls. 24/25, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Alagoa Nova que,
nos  autos  da  Ação  de  Consignação  em  Pagamento  proposta  em  desfavor  de
Terezinha Pereira da Silva e Luciana Barbosa de Sales Monteiro acolheu, em parte,
os Embargos de Declaração opostos, indeferindo, contudo, o efeito modificativo do
mesmo, nos seguintes termos:

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS,
para fundamentar a decisão atacada, mantendo-a em
todos os seus  termos,  face a fundamentação acima,
indeferindo o efeito modificativo do mesmo.

Em suas razões,  a  recorrente,  aduz,  em síntese,  na
parte que interessa, nesse momento processual, a necessidade de concessão de efeito
suspensivo  ativo  à  decisão  atacada,  “determinando  o  deferimento  da  perícia
atuarial”, fl. 10. Afirma que os “valores apresentados pelo autor, ora agravado, se
mostram totalmente distorcidos e alcançados sem qualquer parâmetro atuarial, o que
se mostra sem qualquer guarida. Por fim, requer o provimento do agravo.

Liminar indeferida, fls. 488/491.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  498/499,  requerendo  o
desprovimento do recurso, sob alegação de que compete ao juiz deferir as provas
pertinentes,  para que, com todo o conjunto probatório, forme seu convencimento,
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conforme dispõe o art. 131, do Código de Processo Civil.

Informações prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 502.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  504/505,  através  da
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não opinou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

CAPEMISA  -  Seguradora  de  Vida  e  Previdência
S/A tenciona  os  efeitos  da  suspensividade  do  presente  recurso  para  reformar  a
decisão proferida no Juízo a quo, que não deferiu o pleito concernente ao deferimento
da perícia atuarial,  em  Ação de Consignação em Pagamento,  por entender que o
laudo pericial contábil homologado foi realizado por contador devidamente inscrito
no  Conselho  Regional  de  Contabilidade  do  Estado  da  Paraíba,  bem  como  teve
“acesso aos documentos a serem compulsados; a equipe técnica necessária para a
execução  do  trabalho;  os  serviços  especializados,  necessários  para  a  execução  do
trabalho; respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes; bem como o tempo
necessário para elaboração do trabalho”, fl. 24.

Com efeito, o art. 130, do Código de Processo Civil,
permite ao Juiz determinar a produção das provas necessárias à instrução processual,
bem como indeferir as que entender inúteis ao deslinde da lide,vejamos: 

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da  parte,  determinar  as  provas  necessárias  à
instrução  do  processo,  indeferindo  as  diligências
inúteis ou meramente protelatórias. 

Sobre a matéria, preconiza Moacir Amaral Santos: 
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(...)  a  prova  tem  por  finalidade  convencer  o  juiz
quanto à existência  ou inexistência  dos fatos  sobre
que versa  a  lide.  (In.  Primeiras  Linhas  de  Direito
Processual  Civil,  15  ed.,  São  Paulo:  Saraiva,  v.  2,
1993)

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal
de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
MEDIDA  CAUTELAR  DE  PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA. QUESITOS.
ALEGADA  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
CONVICÇÃO  DO  JUIZ  DESTINATÁRIO  DA
PROVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO.
APLICAÇÃO  DA SÚMULA 7  DO  STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO  (...)  3.  Em
conformidade  com  os  princípios  da  livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento
do magistrado, este poderá, nos termos do artigo 130
do Código de Processo Civil,  determinar as provas
que  entende  necessárias  à  instrução  do  processo,
bem como o indeferir  as que considerar inúteis ou
protelatórias.3.  Agravo  regimental  não  provido.
(AgRg no AREsp 73.371/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe
26/02/2013)

Desta feita, a prova destina-se ao juiz presidente do
processo, detendo ele poder discricionário, sendo recebedor, mediador e condutor
dos elementos indispensáveis ao deslinde do feito, somente lhe competindo verificar
a sua necessidade. 
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Assim,  entendendo  o  Magistrado  na  decisão
combatida,  fl.  24,  que  o  laudo  contábil  “constitui  o  conjunto  de  procedimentos
técnicos  e  científicos  destinado  a  levar  ao  juiz  elementos  de  prova  necessários  a
subsidiar à justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil, e ou parecer
pericial  contábil,  em  conformidade  com  as  normas  jurídicas  e  profissionais,  e  a
legislação específica no que for pertinente”, fl. 24, entendo não merecer guarida o
inconformismo recursal. 

A propósito, calha transcrever, ainda, as informações
prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 502:

(…)  a  perícia  realizada  foi  feita  por  profissional
capacitado e autorizado, inclusive para fazer perícia
na  área  atuarial,  conforme  já  ficou  esclarecido  em
agravo anterior. A Capemisa contestou o perito e este
foi confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a
empresa acompanhou todos os passos do processo,
porém  inconformada  com  o  resultado  que  ficou
apurado  resto  a  pagar,  pela  agravante  autora,  na
presente consignação e por se recursar em depositar
o valor apurado pelo perito, continua procrastinando
o presente feito e usando de todos os meios cabíveis
em matéria de recurso, com um único objetivo – não
pagar  o  que  realmente  deve,  motivo  pelo  qual,
mantenho  a  decisão  agravada,  em  todos  os  seus
termos, pelos seus próprios fundamentos.

Por outro quadrante, impende destacar, ainda, que a
produção probatória,  conquanto  seja  uma garantia  do princípio  constitucional  do
contraditório e da ampla defesa,  não elide o poder-dever inerente ao julgador de
evitar  que,  sob  tal  pretexto,  se  transforme  o  processo  em infindáveis  diligências
inúteis.  A propósito, estabelece o art. 125, do Código de Processo Civil:
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Art.  125  -  O  juiz  dirigirá  o  processo  conforme  as
disposições deste Código, competindo-lhe: 
(...) 
II - velar pela rápida solução do litígio. 

Destarte,  em que pese a argumentação trazida pelo
recorrente, não vejo como modificar o  decisum objurgado, uma vez que, segundo o
Julgador, o laudo pericial contábil constante nos autos é suficiente ao deslinde da
controvérsia,  sendo,  portanto,  desnecessária  a  realização  da  perícia  atuarial
perseguida pela agravante.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO.

É como VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                  Relator
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