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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2004272-24.2014.815.0000 
ORIGEM: 2ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo 
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
PROCURADOR: José Wilson Germano de Figueiredo
AGRAVADO: Wilson José da Silva
ADVOGADAS:  Maria  Lucineide  de  Lacerda  Santana  e  Marcela
Florêncio

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ACIDENTE  DE
TRABALHO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
OBRIGAÇÃO  DO  INSS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

-  A Lei  Federal  n.  8.620/93 define  que é obrigação do
INSS,  sem quaisquer  ressalvas,  antecipar  os  honorários
periciais nas ações de acidente do trabalho.

-  “A  Resolução  n.º  127/2011 do CNJ,  não  se  aplica  ao
INSS,  em  razão  de  disposição  expressa  da  Lei  n.º
8.620/93, que em seu artigo 8º, § 2º, atribui ao Instituto
Nacional  do  Seguro  Social  a  obrigação  de  adiantar  os
honorários  periciais  em  todas  as  ações  que  envolvam
acidente de trabalho.” (TJMG - Agravo de Instrumento Cv
1.0145.11.050032-2/001,  Relator:  Des.  Wagner  Wilson,
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16ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  15/05/2013,
publicação da súmula em 24/05/2013).

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a Segunda Câmara Especializada Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade,  negar
provimento ao agravo.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por  INSS -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à reforma da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca
de  Cabedelo  que,  nos  autos  da  ação  de  concessão  de  benefício
previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho c/c conversão
em  aposentadoria  por  invalidez  (Processo  n.  0001924-
76.2012.815.0731), ajuizada por WILSON JOSÉ DA SILVA, intimou
as partes para nomeação de perito, indicação de assistente técnico e
apresentação  de  quesitos,  bem  como  determinou  que  o
promovido/agravante recolha os honorários periciais no prazo de 10
dias.

O  agravante  alega  que  a  responsabilidade  pela  perícia
médica suscitada pelo autor, nesta fase do processo, compete ao
Estado, já que a parte autora é beneficiária da gratuidade judicial.

Pedido de feito suspensivo indeferido às f. 40/43.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de f. 48).

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  pelo
desprovimento do agravo (f. 49/51).

É o relatório.

       VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                              Relatora 
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A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao
agravo  de  instrumento  deve  ser  mantida,  por  seus  próprios
fundamentos, in verbis:

O agravante aduz que, embora o art. 8º da Lei nº 8.620/93
estabeleça que “O INSS antecipará os honorários periciais nas
ações  de  acidente  do  trabalho”,  este  dispositivo  se  aplica
quando  o  autor  da  ação  não  for  beneficiário  da  gratuidade
judiciária.

Alega ainda que, diante da concessão dos benefícios da justiça
gratuita,  a  responsabilidade  pelo  pagamento  das  despesas
periciais é do Estado, de modo que tal pressuposto deveria ser
observado em consonância com a Resolução nº 127/2011 do
CNJ - art. 10: “os pagamentos efetuados de acordo com esta
Resolução não eximem o vencido de reembolsá-los ao Erário,
exceto  quando  também  beneficiário  da  assistência  judiciária
gratuita.”

A Lei Federal nº 8.620/93 define que é obrigação do INSS, sem
quaisquer ressalvas, antecipar os honorários periciais nas ações
de acidente do trabalho. In verbis:

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.

§  1º  O  INSS  é  isento  do  pagamento  de  custas,  traslados,
preparos,  certidões,  registros,  averbações  e  quaisquer  outros
emolumentos, nas causas em que seja interessado nas condições
de  autor,  réu,  assistente  ou  opoente,  inclusive  nas  ações  de
natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

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

No  mesmo direcionamento,  cito  precedentes  do  Tribunal  de
Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  ACIDENTE  DE  TRABALHO  -
HONORÁRIOS PERICIAIS  -  DEVER DE ADIANTAMENTO-  INSS -
LEI  ESPECIAL  -  ARBITRAMENTO  DA  VERBA  PERICIAL  -
INCUMBÊNCIA  -  JUIZ  -  CRITÉRIOS  –  TABELAMENTO  -
IMPOSSIBILIDADE.
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Incumbe  ao  INSS  arcar  com  o  adiantamento  dos
honorários  periciais  na  ação  de  concessão  de  benefício
decorrente  de  acidente  de  trabalho,  ainda  que  a  prova
tenha sido determinada de ofício pelo juiz, em virtude de
norma  especial  cujo  conteúdo  prevalece  sobre  o
regramento geral imposto pelo Código de Processo Civil.
Descabida a aplicação da Resolução 127/2011 do CNJ, que
visa  regulamentar  o  custeio  de  honorários  periciais  por
parte  do  poder  judiciário  em  relação  a  pleito  de
beneficiário da assistência judiciária, quando a Lei Federal
8.620/93 determina, sem qualquer ressalva, que compete
ao  INSS,  em  ação  acidentária,  adiantar/antecipar  os
honorários  periciais.  [...]1 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.  PRELIMINAR EX
OFFICIO.  ACEITAÇÃO  PARCIAL  DA  DECISÃO.  PARCIAL
CONHECIMENTO DO RECURSO. CAUSA IMPEDITIVA DO DIREITO
DE RECORRER. INTELIGÊNCIA DO ART. 503 DO CPC. INSS. AÇÃO
ACIDENTÁRIA.  RESOLUÇÃO  N.º  127/2011  DO  CNJ.
ADIANTAMENTO  PARCIAL  DE  HONORÁRIOS  PERICIAIS.
INAPLICABILIDADE. LEI N.º 8.620/93. 1. A expressa concordância
da  parte  com  o  quantum  de  fixação  dos  honorários  periciais
caracteriza  o  conformismo  com  decisão  agravada,  constituindo
motivo que enseja o conhecimento do recurso apenas em parte.
Inteligência  do  art.  503  do  Código  de  Processo  Civil.  2.  A
Resolução n.º 127/2011 do CNJ, não se aplica ao INSS,
em razão de disposição expressa da Lei n.º 8.620/93, que
em seu artigo 8º, § 2º,  atribui ao Instituto Nacional  do
Seguro  Social  a  obrigação  de  adiantar  os  honorários
periciais  em  todas  as  ações  que  envolvam  acidente  de
trabalho.2 

Outro ponto a ser observado é que não poderia a Resolução do
CNJ dar tratamento diverso ao que fora imposto pela menciona
norma federal.

Nessa perspectiva, indefiro o pedido de efeito suspensivo,
para manter a decisão recorrida. (f. 41/43).

1 Agravo de Instrumento Cv  1.0145.11.055231-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 27/08/2013, publicação da súmula em 02/09/2013.
2 Agravo  de  Instrumento  Cv  1.0145.11.050032-2/001,  Relator:  Des.  Wagner  Wilson,  16ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 15/05/2013, publicação da súmula em 24/05/2013. 
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Por fim, não constitui demasia reproduzir parte do parecer
do Ministério Público, que confirma o entendimento desta relatoria.
Vejamos:

Assim, não pode,  o agravante,  ver  aplicada  em seu favor a
Resolução  127/2011,  que  visa  regulamentar  o  custeio  de
honorários periciais, POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO, em
relação  a  pleito  de  beneficiário  da  assistência  Judiciária,
quando  a  Lei  Federal  8.620/93  determina  que,  em  ação
acidentária, a autarquia previdenciária deve adiantar/antecipar
os honorários periciais, sem ressalvas. (sic, f. 51).

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  agravo, para
manter a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do
julgamento  com  ESTA  RELATORA e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à Sessão a Excelentíssima Doutora  LÚCIA DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João
Pessoa/PB, 16 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                     Relatora
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