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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE VERSA
APENAS  SOBRE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PARTE  BENEFICIÁRIA DE
JUSTIÇA  GRATUITA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  PREPARO  PELO
PATRONO.  SITUAÇÃO  QUE  SE  ENQUADRA
NOS §§ 4º E 5º DO ART. 99 DO NOVO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  CONCESSÃO  DE
PRAZO  PARA  RECOLHIMENTO  DO
PREPARO.  INÉRCIA.  DESERÇÃO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  INCISO  II, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

- O preparo consubstancia-se em um dos pressupostos
de  admissibilidade  recursal,  à  parte  recorrente  está
afetado  o  ônus  de  realizá-lo  e  comprovar  sua
efetivação, sob pena de deserção. 

- O Código de Processo Civil de 2015 esclareceu que
a assistência  por  advogado particular  não impede a
concessão  do  benefício  da  gratuidade,  ressaltando
que, neste caso, em havendo interposição de recurso
que verse exclusivamente sobre o valor de honorários
de  sucumbência  em  favor  do  advogado  do
beneficiário, haverá a necessidade de pagamento de
preparo,  salvo  de  o  próprio  patrono  igualmente
demonstrar o direito à gratuidade.

-  Uma  vez  oportunizado,  ao  patrono  da  parte
beneficiária da gratuidade de justiça, o recolhimento
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do preparo nos termos do §4º do art. 1.007 do Código
de Processo Civil de 2017, quedando-se o interessado
inerte em seu atendimento, não merece conhecimento
o apelo  que  verse  exclusivamente  sobre  honorários
advocatícios.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Hilton Hril Martins
Maia contra sentença proferida pelo Juízo da  4ª  Vara  Cível da Capital nos
autos da Ação de Exibição de Contrato ajuizada por Aurineide Maria Gomes
Seixas em face da Banco Itaucard S/A. 

A  parte  recorrente,  advogado  do  autor,  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 129/131), alegando que a magistrada sentenciante incorreu em
equívoco  ao  deixar  de  condenar  a  parte  apelada  a  pagar  honorários
advocatícios. Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim
de que lhe sejam reconhecidos os honorários sucumbenciais.

Consoante relatado, verifica-se que o recurso foi interposto pelo
advogado  do  autor  discutindo  unicamente  a  verba  honorária.  Todavia,
constata-se que o recurso apelatório  fora aviado  sem o prévio recolhimento
das custas. 

Ao ser intimado para recolhimento do preparo, nos termos do
§4º e §5° do art. 1.007 do Código de Processo Civil (fls. 158), o recorrente não
atendeu a determinação (fls. 159).

É o relatório.

DECIDO.

Como é cediço, para que o mérito posto em discussão pela parte
possa ser analisado, cumpre desde logo verificar a existência dos pressupostos
processuais  e  das  condições  da  ação,  considerados  genericamente  como
pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,
do interesse e da inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder  de
recorrer.

Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição  recursal;  a  devida  prova  do  preparo;  bem  como  se  há
regularidade formal no conteúdo da irresignação.

Na hipótese, verifica-se, de plano, que a pretensão esbarra em
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óbice processual intransponível, consistente na ausência de demonstração de
recolhimento do preparo, em desobediência ao preconizado no art. 1.007 do
Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe: 

“Art.  1.007..  No ato de interposição do recurso,  o
recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§1º  São  dispensados  de  preparo  os  recursos
interpostos  pelo  Ministério  Público,  pela  União,
pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias,
e pelos que gozam de isenção legal. 
§2º  A insuficiência  no  valor  do  preparo implicará
deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-
lo no prazo de cinco dias
§  3o É  dispensado  o  recolhimento  do  porte  de
remessa  e  de  retorno  no  processo  em  autos
eletrônicos.
§  4o O  recorrente  que  não  comprovar,  no  ato  de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive  porte  de  remessa  e  de  retorno,  será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção” 

O  Novo  Código  ainda  inovou  ao  prever  a necessidade  de
recolhimento do preparo, pelo próprio patrono da parte autora, quando esta for
beneficiária da gratuidade da justiça e o recurso disser respeito, unicamente,
aos honorários advocatícios.

O legislador,  ao dispor  sobre  o  benefício  da  justiça  gratuita,
apenas esclareceu que a assistência por advogado particular não impede  sua
concessão, ressaltando que, neste caso, em havendo interposição de recurso
que verse exclusivamente sobre o valor  de  honorários  de sucumbência em
favor do advogado do beneficiário,  haverá a necessidade de pagamento de
preparo,  salvo  de  o  próprio  patrono  igualmente  demonstrar  o  direito  à
gratuidade.

Eis  os  termos  do  art.  99,  §§  4º  e  5º,  do  Novo  Código  de
Processo Civil:

“Art. 99.  O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado  na  petição  inicial,  na  contestação,  na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(…)
§  4o  A  assistência  do  requerente  por  advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
§  5o  Na  hipótese  do  §  4o,  o  recurso  que  verse
exclusivamente  sobre  valor  de  honorários  de
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sucumbência  fixados  em  favor  do  advogado  de
beneficiário  estará  sujeito  a  preparo,  salvo  se  o
próprio  advogado  demonstrar  que  tem  direito  à
gratuidade”.

O caso dos autos revela uma típica situação em que apenas há
insurgência recursal quanto aos honorários advocatícios, posto que o apelo se
restringiu a pleitear a fixação da verba honorária.

Assim  sendo,  foi  oportunizado  ao  patrono  da  autora  o
recolhimento do preparo, nos termos do §4º do art.  1.007 acima transcrito,
quedando-se,  porém,  inerte  no  atendimento  da  determinação  judicial,
ensejando, via de consequência, a ausência do pressuposto de admissibilidade
que conduz ao não conhecimento do apelo por ser deserto.

Em situação idêntica à presente, confiram-se os julgados:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO
CAUTELAR.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
RECURSO  QUE  VERSA  EXCLUSIVAMENTE
SOBRE  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO  99,  §  5º,  DO  NCPC.  APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA
DO RECOLHIMENTO DO PREPARO.  AUSÊNCIA
DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO.
DESERÇÃO  DECLARADA.  O  apelo  versa
exclusivamente sobre a verba honorária que o autor
pretende ver arbitrada em favor de seu patrono, de
modo que incide aqui a regra contida no artigo 99, §
5º,  do  Código  de  Processo  Civil.  Indeferido  o
benefício da gratuidade e  concedido prazo para a
comprovação do recolhimento do preparo recursal, o
apelante  quedou-se  inerte.  Daí  necessariamente
decorre o reconhecimento da deserção”. 
(TJSP;  APL  1039835-47.2015.8.26.0100;  Ac.
9076198; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de
Direito  Privado;  Rel.  Des.  Antonio  Rigolin;  Julg.
21/02/2017; DJESP 02/03/2017).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  FALTA  DE
INTERESSE.  PRELIMINAR  REJEITADA.  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
ENTENDIMENTO  PACIFICADO  NO  STJ  PELO
RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  RESP  Nº
1.349.453/MS.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  RECURSO
ADESIVO.  MAJORAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  INTERESSE  RECURSAL  DO
ADVOGADO.  AUSÊNCIA  DE  PREPARO.
DESERÇÃO.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
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GRATUITA.  REQUERIMENTO DO PATRONO DA
PARTE.  INCAPACIDADE  FINANCEIRA  NÃO
DEMONSTRADA NOS AUTOS. INDEFERIMENTO
DA  BENESSE  -INADMISSIBILIDADE  DO
RECURSO ADESIVO. Nos termos da jurisprudência
que  se  formou  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  a
partir  do  julgamento  do  Recurso  Especial  nº
1.349.453/MS,  só  é  cabível  a  ação  cautelar  de
exibição de documentos se houver a comprovação de
prévio pedido administrativo à instituição financeira
e se não atendido em prazo razoável, o que restou
provado.  A solicitação administrativa  anexada aos
autos  de  exibição  é  meramente  uma  cópia,  sendo
assim,  torna-se  desnecessário  que  dela  conste  a
assinatura do requerente.  É irrelevante o fato de o
pedido  administrativo  ter  indicado  o  endereço  do
patrono  do  apelado  para  o  envio  do  documento
solicitado, até porque foi requerida em nome próprio
a  respectiva  exibição.  Nos  casos  de  exibição  de
instrumento contratual referente a cartão de crédito,
não  se  mostra exigível  documento que  contenha a
assinatura das partes contratantes, já que em regra,
as  formas  de  adesão não consubstanciam contrato
físico  com  a  subscrição  dos  acordantes.  É  de  se
aplicar o princípio da causalidade, segundo o qual
os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte
que deu causa ao ajuizamento da ação. O recurso
aviado pela apelante adesiva trata exclusivamente da
majoração  dos  honorários  advocatícios
sucumbenciais. Embora a legitimidade para recorrer
seja tanto da parte como de seu patrono, apenas este
possui  interesse  recursal.  -Oportunizado  o
recolhimento  do  preparo  recursal,  o  patrono  da
apelante adesiva requereu a gratuidade judiciária. O
Código  de  Processo  Civil  de  2015  veio  positivar
orientação,  há  muito,  consolidada  pela
jurisprudência,  no sentido de considerar relativa a
presunção de veracidade que decorre da alegação de
hipossuficiência  deduzida  pela  pessoa  física.  Nos
termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá
indeferir  o  pedido  de  gratuidade  de  justiça,  se
houver  elementos  que  evidenciem  a  falta  dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
sendo  este  o  caso  dos  autos.  Descumprida  a
determinação relativa ao recolhimento de preparo, e
não concedidos os benefícios da justiça gratuita, o
recurso  adesivo  não  pode  ser  conhecido,  ante  a
deserção”. 
(TJMG;  APCV  1.0024.14.187993-2/001;  Rel.  Des.
Sérgio  André  da Fonseca Xavier;  Julg.  21/02/2017;
DJEMG 24/02/2017)

Apelação Cível nº 0020475-43.2013.815.2001 5



Logo, em face do que acima restou fundamentado, a ausência
de preparo conduz à deserção no presente caso, não merecendo conhecimento
o presente Recurso, eis que ausente o pressuposto processual extrínseco de
admissibilidade.

Assim  sendo,  com  fundamento  no  art.  932,  inciso  III,  do
Código  de  Processo  Civil  de  2015,  ante  a  ausência  de  preparo,  NÃO
CONHEÇO do Apelo.

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0020475-43.2013.815.2001 6


