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AGRAVADO : Banco Itaú Veículos S.A.
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AGRAVO  INTERNO  -  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS -  DECISÃO  QUE NEGOU SEGUIMENTO
À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA  –  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO –   CONDENAÇÃO
SUCUMBENCIAL –  ÔNUS DE PAGAMENTO A CARGO
DO APELADO -  TESE DO APELANTE –  FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE
RECURSAL  -  INADMISSIBILIDADE  –    NÃO
CONHECIMENTO  DA  RECURSO –  SUBLEVAÇÃO  –
AUSÊNCIA  DE  ARGUMENTOS  SUFICIENTES  À
MODIFICAÇÃO  DO  DECISUM AGRAVADO -
POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 557,  CAPUT,
DO  CPC/73 -  PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  E  DA
ECONOMIA PROCESSUAL -  MATÉRIA  DE  FUNDO  –
INEXITÊNCIA  DE  DECISÃO  DESFAVORÁVEL  AO
INTERESSE DA PARTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
PROCESSUAL SUBJETIVO  – AGRAVO QUE NÃO TRAZ
ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Consubstancia-se  interesse  recursal  “na  necessidade  que
tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão
que  lhe  for  desfavorável.  É  preciso,  portanto,  que  tenha
sucumbido,  entendida  a  sucumbência  aqui  como  a  não
obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido
do processo”.

A redação trazida pelo art. 557, caput, do CPC/73 institui a
possibilidade de, por decisão monocrática, o relator  negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
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improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior
atendendo  aos  princípios  da  economia  e  celeridade
processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (fls. 86/94) interposto por Ana Maria
Soares de Souza  em face da  Decisão  Monocrática (fls.  83/84) que  negou
seguimento à Apelação Cível interposta pela agravante, em razão da manifesta
inadmissibilidade por ausência de interesse recursal.

Em razões recursais do agravo interno, a autora/agravante pugna
pela  reforma da  decisão  monocrática  com base  nos  mesmos fundamentos
vertidos  na apelação:  a)  a  existência  de  prévio  pedido administrativo  serve
como prova da pretensão resistida da parte ora Agravante; b) necessidade de
condenação  da  parte  adversa  ao  pagamento  da  verba  honorária  face  ao
princípio  da  causalidade  e  da  resistência  da  parte  contrária  à  pretensão
deduzida em juízo.

Ao  final,  requer  o  exercício  do  juízo  de  retratação  para
reconsiderar  a  decisão  aqui  recorrida  para  dar  provimento  ao  recurso  de
apelação  interposto  e  condenar  o  agravado  ao  pagamento  dos  ônus
sucumbenciais (fls. 86/94).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
ao recurso aviado (certidão – fl. 97).

VOTO

Em sede de Agravo Interno, Ana Maria Soares de Souza postula
a reforma da decisão monocrática às fls. 83/84, alegando os pontos indicados
no relatório acima.

A princípio,  esclareço  a  legitimidade  da  aplicação  do  art.  557,
caput,  do  CPC  de  1973 nos  casos  em  que  o  recorrente  não  atende  os
pressupostos de admissibilidade exigidos pela legislação processual, qual seja,
o interesse e utilidade na reforma do comando sentencial.

Como se pode verificar,  tanto na apelação inadmitida como no
presente agravo interno, o recorrente pugna pela condenação da instituição
financeira demandada ao pagamento de honorários, quando, na verdade, tal
verba sucumbencial já constou na sentença.
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Nesse  contexto,  considerando  que  a  pretensão  recursal  da
agravante,  relativa  aos  honorários,  já  foi  reconhecida  na  sentença  com  a
fixação do valor de R$ 500,00(quinhentos reais) a ser suportada pelo agravado;
não há razão para reforma da decisão monocrática combatida face à patente
ausência de interesse recursal.

Como  consignada  na  decisão  agravada,  “o  interesse  recursal
consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou
a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável”.

Logo, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao
fato  de  o  recorrente  ter  sido  sucumbente,  pois  diante  da  ausência  de
pronunciamento judicial contrário à intenção da parte, impõe-se  o julgamento
monocrático  do  recurso  pelo  não  atendimento  do  pressuposto  de
admissibilidade subjetivo, com esteio no artigo 557 do CPC de 1973.

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão, nos
exatos limites da interposição recursal, nos seguintes termos:

“[...]APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS  –  PROCEDÊNCIA  –  SUBLEVAÇÃO  –
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO –  CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – ÔNUS DE
PAGAMENTO  A  CARGO  DO  APELADO  -  TESE  DO
APELANTE –   FIXAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  –  FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
INADMISSIBILIDADE  –    NÃO  CONHECIMENTO  DA
RECURSO –  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS  –
SEGUIMENTO NEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 557,
CAPUT, DO CPC.

Consubstancia-se  interesse  recursal  “na  necessidade  que
tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão
que  lhe  for  desfavorável.  É  preciso,  portanto,  que  tenha
sucumbido,  entendida  a  sucumbência  aqui  como  a  não
obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido
do processo”.

[…]
Assim prevê o art. 499 do CPC: 

Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. 

Vaticinam  Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  de  Andrade
Nery,  comentando  referido  dispositivo:  "tem  interesse  em
recorrer  aquele  que  não  obteve  do  processo  tudo  o  que
poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade
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em  interpor  o  recurso,  como  o  único  meio para  obter,
naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático.
(...)".1 

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio  capaz  de  modificar  a  conclusão  do  decisum agravado,  subsiste
incólume o entendimento nele esposado, não merecendo prosperar o presente
recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
       RELATORA

G/1

1   in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EXTRAVAGANTE EM
VIGOR: atualizado até 01.03.2006 - 9ª Edição ver. e ampl. São Paulo: RT, 2003 – pág.716.
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