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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXI-
BIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  –RESISTÊNCIA  AO
PEDIDO  FORMULADO  NA  INICIAL  -  HONORÁ-
RIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS  FIXA-
DOS PELO JUÍZO  A QUO - IRRESIGNAÇÃO DO
DEMANDANTE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VA-
LOR DE VERBA  HONORÁRIA  –  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUI-
MENTO.

 – A pretensão do recorrente por meio do presente
recurso é obter exatamente o que já foi reconhecido
através da decisão recorrida. Destarte, tal decisão
não trouxe ônus ou prejuízo ao agravante, estando
o presente recurso, por sua vez, prejudicado, ante a
manifesta ausência de interesse recursal.

 

VISTOS, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls.
52/55,  lançada pelo Juiz de Direito da 15ª Vara Cível  da Capital  que,  nos
autos da “Ação Cautelar de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar”,
judicializada  por  RICARDO  LUIZ  DA  SILVA  em  face  do  BANCO
PANAMERICANO S/A,  julgou procedente  o  pedido  para  determinar  que  o
demandado apresente o contrato firmado com o demandante no prazo de 20
(vinte) dias,  bem assim condenou o réu ao pagamento de verba honorária
sucumbencial, fixada em R$ 900,00 (novecentos reais).
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Irresignada,  a  parte  autora  interpôs  o  presente  recurso
pugnando pela reforma na sentença para que seja a recorrida condenada ao
pagamento de verba honorária sucumbencial (fls. 68/70).

Sem contrarrazões.

Em parecer de fls. 85/86, a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento do apelo, por ausência de requisito intrínseco,
qual seja, a ausência de interesse recursal.

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO

O caso é de negativa de seguimento ao recurso interposto pelo
apelante, por absoluta falta de interesse recursal. Senão vejamos:

De uma análise dos autos, vejo que o juízo de primeiro grau
condenou  o  recorrido  ao  pagamento  de  verba  honorária  sucumbencial  no
valor de R$ 900,00 (novecentos reais), com base no art. 20, § 4º, do CPC.

Por sua vez, o apelo do autor é justamente no sentido de ver
reformada  a  sentença  para  condenar  a  instituição  financeira  recorrida  no
pagamento de verba honorária sucumbencial.

Nesse cenário,  o presente apelo não merece ser conhecido,
porquanto  ausente  requisito  de  admissibilidade  intrínseco,  qual  seja,  o
interesse de recorrer.

De fato, é sabido que para interposição de todo e qualquer re-
curso, faz-se necessário o preenchimento das condições de admissibilidade,
dentre elas, o interesse recursal, consistente no binômio necessidade-utilida-
de no tocante ao meio de impugnação adotado para o fim que se pretende al-
cançar.

Logo, tendo sido mantida a tese do apelante quando do julga-
mento feito em primeiro grau, não há, por conseguinte, o respectivo interesse
processual/recursal na hipótese.

Sobre o assunto, o prof. Fredie Didier Junior, fala com preci-
são: 

O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interes-
se de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja
utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação
mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a deci-
são impugnada – e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para al-
cançar este objetivo” (Fredie Didier Jr e Leonardo José Carneiro da Cunha, Curso de Direi-
to Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. (fl.
48).

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência:
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PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO
MINISTRO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CPC. HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. AÇÃO DE CO-
NHECIMENTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDA-
DE. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO INSS. 1. O
caput do art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o
julgamento monocrático pelo Ministro Relator quando o re-
curso especial se revele manifestamente inadmissível, im-
procedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
ou do Supremo Tribunal Federal. [...]. (STJ - AgRg nos EDcl
no REsp: 1320140 PR 2012/0082848-1, Relator: Ministro SÉR-
GIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/09/2013, T1 - PRIMEI-
RA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RE-
CURSAL.  RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  NEGATIVA  DE  SEGUI-
MENTO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (Apelação
Cível  Nº  70051398113,  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 17/04/2013)
(TJ-RS  ,  Relator:  Irineu  Mariani,  Data  de  Julgamento:
17/04/2013, Primeira Câmara Cível) (negritei).

Portanto, sendo manifestamente inadmissível, sua negativa de
seguimento é medida que se impõe, nos termos do art. 557, caput, do CPC
que assim dispõe, in verbis:

Art. 557. O relator negará seguimento a recursomanifesta-
mente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou em con-
fronto com súmula  ou com jurisprudência  dominante  do  res-
pectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior. [em destaque]

DISPOSITIVO

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, por ser o mesmo
manifestamente inadmissível, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

P. I. 

João Pessoa, 10 de abril de 2015. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR
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