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APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001337-33.2014.815.1071.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Jacaraú.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Roseane de Oliveira Costa Freire.
ADVOGADO: Cláudio Galdino da Cunha (OAB/PB nº 10.751).
APELADO: Município de Lagoa de Dentro. 
ADVOGADO: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB nº 14.233).

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO EM NOME DA AUTORA.
RAZÕES  RECURSAIS  QUE  TRATAM  EXCLUSIVAMENTE  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA NÃO ESTENDIDA AO ADVOGADO DA PARTE. ART. 99, § 5º, DO
CPC. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. INTIMAÇÃO
PARA  RECOLHIMENTO  EM  DOBRO.  ART.  1.007,  §4º,  DO  CPC/2015.
DECURSO  DO  PRAZO  SEM  MANIFESTAÇÃO.  DESERÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência
fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

2.  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.

Vistos, etc.

Roseane  de  Oliveira  Costa  Freire interpôs  Apelação contra  a  Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacaraú, f. 30/30-v, nos autos da
Ação de Cobrança por ela ajuizada em desfavor do Município de Lagoa de Dentro,
que  rejeitou  a  Impugnação  ao  Cumprimento  de  Sentença  apresentada  pelo  Ente
Público e determinou o prosseguimento da fase de execução, deixando de condená-
lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, f. 34/36, sustentou serem devidos honorários também na fase
de Cumprimento de Sentença se a parte sucumbente não cumprir espontaneamente a
obrigação no prazo legal, requerendo ao final o provimento do Recurso para que seja
fixada a verba honorária.

É o Relatório.

O Recurso foi interposto em nome da Autora, conquanto as razões do Apelo
tratem exclusivamente  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  os  quais  não
foram fixados na Sentença que rejeitou a Impugnação apresentada pelo Município
Réu, objetivando seu arbitramento.



Dispõe o §5º, do art.  99, do Código de Processo Civil,  que o recurso que
verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do
advogado  de  beneficiário  estará  sujeito  a  preparo,  salvo  se  o  próprio  advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade1, o que não ocorreu no caso destes autos,
pelo que, com espeque no art. 1.007, § 4.º, do mesmo Diploma Legal2, determinei a
intimação da Apelante, por seu Advogado, para que, no prazo de cinco dias úteis,
realizasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Em resposta, o patrono da Recorrente apresentou Petição, f. 46, requerendo a
concessão do benefício da gratuidade judiciária em seu favor, ao argumento de que é
pobre,  na  acepção  jurídica  do  termo,  e  não  possui  condições  de  arcar  com  as
despesas processuais.

Antes  de  analisar  o  requerimento  de  gratuidade  judiciária,  determinei  a
intimação  do Requerente,  Bel.  Cláudio  Galdino da  Cunha (OAB/PB nº  10.751),
para, no prazo de cinco dias, comprovasse que preenche os pressupostos legais para
a concessão do mencionado benefício, consoante o Despacho de f. 48/48-v.

Devidamente intimado, o Advogado se quedou inerte, havendo transcorrido
in albis o prazo assinalado, conforme certificado à f. 56.

Isso  posto,  considerando  que  o  Recurso  se  encontra  deserto, dele  não
conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art.  99.  […] §5º.  Na  hipótese  do  §4º,  o  recurso  que  verse  exclusivamente  sobre  valor  de  honorários  de
sucumbência  fixados  em favor  do  advogado  de  beneficiário  estará  sujeito  a  preparo,  salvo  se  o  próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

2 Art. 1.007, § 4.º 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.


