
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004958-89.2013.815.2003.
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Apelante : Pollyana Karla Teixeira Almeida.
Advogadas : Pollyana Karla Teixeira Almeida e Luciana Ribeiro Fernandes.
Apelado : Banco GMAC S/A.
Advogado : Milton Gomes Soares e Milton Gomes Soares Júnior.

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERPOSIÇÃO  PELA
ADVOGADA  DA  PARTE.  INTERESSE
EXCLUSIVO  DA  CAUSÍDICA  QUANTO  À
MODIFICAÇÃO  DA  VERBA  HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA FIXADA.  IMPOSSIBILIDADE
DE  EXTENSÃO  DO  BENEFÍCIO  DA
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA  CONCEDIDO  À
PARTE POR ELA REPRESENTADA. DIREITO
PERSONALÍSSIMO  DO  BENEFICIÁRIO.
AUSÊNCIA  DE  PREPARO  RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO
ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  Não  merece  conhecimento  o  apelo  que  carece
manifestamente  de  regularidade  formal  extrínseca,
haja  vista  a  ausência  de  juntada  de  documento
probatório do preparo recursal, não sendo extensível
às  advogadas  o  benefício  da  assistência  judiciária
gratuidade  concedida  intuitu personae à  parte
demandante, quando aquelas buscam, em seu próprio
nome,  unicamente  a  reforma  da  verba  honorária
fixada..

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Pollyana  Karla
Teixeira  Almeida contra  a  sentença  (fls.  68/70)  que,  nos  autos  da  “Ação
Cautelar de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais” no
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âmbito  da  qual  atuou  como  advogada  da  demandante  em  face  do  Banco
GMAC S/A, julgou procedente, em parte, o pedido exibitório e improcedente
o pleito de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, julgo procedente, em parte, o pedido,
extinguindo o processo,  nos  termos do artigo 269,
inciso  II,  do  CPC,  no  tocante  à  exibição  de
documento,  em razão  do  réu  haver  reconhecido  a
procedência do pedido do(a) autor(a), apresentando
os documentos, conforme solicitado.
Quanto  ao  pedido  de  dano  moral,  indefiro-o,
extinguindo o processo nos termos do artigo 269, I,
do CPC.
Pelas  razões  e  fundamentos  já  expostos,  deixo  de
condenar  a  parte  promovida  nos  ônus  de
sucumbência.
Assim, custas e honorários advocatícios pela parte
promovente,  que  fixo  em  R$  500,00  (quinhentos
reais),  com  base  no  art.  20,  §4º,  do  CPC,  cuja
exigibilidade fica suspensa, em razão do benefício da
gratuidade judiciária” (fls. 70).

Inconformada,  a  advogada  da  autora  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 73/81), alegando que o magistrado de primeiro grau incorreu
em equívoco ao não atribuir o valor da sucumbência para que a parte vencida
fosse  condenada  a  pagar  os  honorários  advocatícios  à  advogada  da  parte
autora. 

Aduz que a sentença recorrida deixou de condenar o promovido
em  honorários  advocatícios  em  virtude  de  o  recorrente  não  ter  juntado
qualquer  documento  comprobatório  de  requerimento  administrativo  para  a
exibição do contrato. Ressalta que, “na petição inicial consta que o pedido foi
formulado na esfera administrativa, e registrado com o protocolo”. Com base
nessas considerações, pugna pelo provimento do apelo e reforma parcial da
sentença, para o fim de fixar honorários advocatícios aos patronos da parte
demandante.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  92/98),  alegando,
preliminarmente,  a  deserção  do  recurso,  destacando  que  assiste  interesse
unicamente aos patronos da demandante, os quais interpuseram apelação sem,
entretanto,  observar  o  necessário  preparo  do  recurso,  destacando  que  os
benefícios da gratuidade judiciária não se estendem aos advogados da autora.
No mérito, pugna pela manutenção da decisão.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  103/108),  opinando pelo prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória. 

É o relatório.

DECIDO.
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Preliminarmente,  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.

Pois bem, compulsando detidamente estes autos, vê-se que o
apelo  carece manifestamente de regularidade formal extrínseca, haja vista a
ausência de juntada de documento probatório do preparo recursal, não sendo
extensível  às  advogadas  o  benefício  da  assistência  judiciária  gratuidade
concedida  intuitu personae à parte demandante, quando aquelas buscam, em
seu próprio nome, unicamente a reforma da verba honorária fixada.

Assim, não pode a advogada valer-se da gratuidade concedida à
parte para interpor recurso, sem o devido preparo, buscando exclusivamente o
arbitramento ou a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. 

Como  é  cediço,  é  uníssona  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Pátrios no sentido de que a assistência judiciária concedida à parte consistente
numa benesse personalíssima, não se estendendo ao advogado que a patrocina,
sob pena de desvirtuamento dessa garantia constitucional.

Nesse sentido, confira-se o aresto:

“EMENTA:AÇÃO CAUTELAR.  HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.  FIXAÇÃO.  INTERESSE
EXCLUSIVO  DO  ADVOGADO.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  CONCEDIDA  À  PARTE.  NÃO
EXTENSÃO  AO  CAUSÍDICO.  DESERÇÃO.  -  O
benefício da assistência judiciária trata-se de favor
personalíssimo concedido  apenas  as  partes  que  o
advogado recorrente representava, de modo que não
pode interpor recurso, valendo-se da benesse. v.v. -
Não merece acolhida a preliminar de deserção, na
medida em que o recurso de apelação foi interposto
em nome da parte, não no nome do seu procurador,
ressaindo evidente que a justiça gratuita está sendo
utilizada  por  quem  de  direito,  isto  é,  seu  real
beneficiário.
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(TJ-MG    ,  Relator:  Cláudia  Maia,  Data  de
Julgamento:  27/02/2014,  Câmaras  Cíveis  /  13ª
CÂMARA CÍVEL).

Há de se destacar que a própria causídica ora apelante já teve
outros recursos inadmitidos em idênticas causas por este Egrégio Tribunal de
Justiça,  sob o fundamento  da  deserção,  conforme se  verifica  no julgado  a
seguir transcrito:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  PARTE
BENEFICIÁRIA  DA  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.
DIREITO  PERSONALÍSSIMO.  APELO  DO
CAUSÍDICO.  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PREPARO  AUSENTE.
DESERÇÃO  CONFIGURADA.  MANIFESTA
INADMISSBILIDADE  RECURSAL.  APLICAÇÃO
DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO.  -  Não  pode  a  advogada  valer-se  da
gratuidade  concedida  à  parte  para  apelar,  sem  o
devido  preparo,  buscando  o  arbitramento  ou  a
majoração de verba honorária. - Embora tenha sido
deferida a assistência judiciária ao promovente, esta
não é  transmitida  à sua  procuradora,  motivo pelo
qual,  tratando-se  de  recurso  apelatório  visando,
exclusivamente,  a  fixação  dos  honorários
advocatícios, deve ser recolhido o valor das custas
recursais, sob pena de deserção. - O relator negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018508520138150731,  -  Não  possui  -,  Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 08-10-2014) 

Ademais,  dispõe  o  art.  23  da  Lei  n°  8.906/1994,  que  “os
honorários  incluídos  na  condenação,  por  arbitramento  ou  sucumbência,
pertencem  ao  advogado,  tendo  este  direito  autônomo  para  executar  a
sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário,
seja  expedido  em  seu  favor”,  motivo  pelo  qual,  inexiste,  tecnicamente,
interesse recursal da parte beneficiária da gratuidade processual.

Portanto,  uma vez  que  não cabe  a  extensão do benefício da
gratuidade ao patrono da parte por ele agraciada, verificando-se a ausência de
preparo na interposição do presente apelo, há de se reconhecer a ausência do
pressuposto de admissibilidade recursal exigido pelo art. 511 do Código de
Processo Civil.
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Assim, para  os casos como o que ora se  analisa,  quando da
prescrição  das  normas  recursais  no  âmbito  dos  Tribunais,  o  legislador
processual civil, objetivando dar maior celeridade ao deslinde procedimental
no curso das demandas, estabeleceu a possibilidade de o Relator do processo
negar, monocraticamente, seguimento a recurso.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade  desmedida,  para  que  não  se  converta  em  produtividade  sem
qualidade,  o próprio texto legal,  no art.  557 do Código de Processo Civil,
condiciona a que a negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade
recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o  julgador,  ou  de
Tribunais Superiores.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  diante  da  ausência  de  preparo
recursal,  NÃO  CONHEÇO  DA  APELAÇÃO,  NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

P.I. 

João Pessoa, 4 de dezembro de 2014. 

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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