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PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Benefício da justiça gratuita.
Pleito já deferido. Pedido não conhecido. Preliminar. Violação
da dialeticidade. Sentença minimamente impugnada. Rejeição.
Mérito.  Honorários  advocatícios.  Anterior  execução.  Citação.
Interrupção  do  prazo  prescricional.  Processo  extinto  sem
julgamento  de  mérito.  Posterior  ajuizamento  de  ação  de
cobrança  de  honorários  advocatícios.  Prescrição  quinquenal
configurada. Apelação desprovida.

- O benefício da justiça gratuita, uma vez deferido, estende-se
para toda a demanda, não só no primeiro grau, mas também
em sede recursal e para todos os atos do processo;

-  Razões  recursais  que  contradizem  minimamente  os
fundamentos  da  sentença  não  representam  violação  ao
princípio da dialeticidade;

- A citação realizada em execução de contrato de honorários
advocatícios, posteriormente extinta sem julgamento de mérito,
interrompe o fluxo do prazo prescricional, que retomou o seu
curso desde então, de modo que, a ulterior propositura de ação
de cobrança da mesma verba honorária, quando já transcorrido
o prazo quinquenal, implica na configuração da prescrição;

- Pedido de justiça gratuita não conhecido;

- Preliminar rejeitada;

- Apelação desprovida.
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VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em não conhecer do pedido de gratuidade da justiça, rejeitar a preliminar de
violação da dialeticidade e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal, nos termos
do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por  José Antônio de Oliveira  em
face da sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito da 4a  Vara Mista da Comarca de
Cajazeiras,  que reconheceu a prescrição e extinguiu,  com resolução de mérito,  ação
ordinária  de  cobrança de honorários  advocatícios  proposta  pelo  apelante  em face de
Maria Eulina Marques (fs. 411/412). 

Em seu apelo, requer inicialmente a manutenção dos benefícios da
justiça gratuita. No mérito, pugna para que seja dado provimento à pretensão recursal,
reformando-se a sentença, com o afastamento da prejudicial e o julgamento procedente
da demanda, a fim de que lhe sejam pagos os honorários advocatícios (fs. 414/416). 

Em suas contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de violação
do  princípio  da  dialeticidade,  postulando  o  não  conhecimento  do  recurso.  No  mérito,
requer seja negado provimento à pretensão recursal, mantendo-se a sentença incólume
(fs. 428/431). 

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de opinar, destacando a
inexistência de interesse institucional no desfecho da causa (f. 445).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido. A preliminar
deve ser rejeitada. No mérito, deve-se negar provimento à pretensão recursal. 

I – DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, observa-se que o apelante já teve o benefício da justiça
gratuita deferido em seu favor (f. 55), o que se estende para toda a demanda, não só no
primeiro grau, mas também em sede recursal e para todos os atos do processo, nos
termos do art. 9o1 da Lei n. 1060/50. 

Neste sentido, eis o entendimento da Corte Especial  do STJ, em
precedente veiculado no informativo de sua jurisprudência de n. 557, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.

1Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final
do litígio, em todas as instâncias.
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JUSTIÇA  GRATUITA  (LEI  1.060/50,  ARTS.  4º,  6º  E  9º).
CONCESSÃO.  EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA
TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  DESNECESSIDADE. AGRAVO
PROVIDO.
1.  Uma  vez  concedida,  a  assistência  judiciária  gratuita
prevalecerá  em todas  as  instâncias  e  para  todos  os  atos  do
processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.
2.  Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em
caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.
3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o
beneficiário  refira  e  faça  expressa  remissão  na  petição  recursal
acerca  do  anterior  deferimento  da  assistência  judiciária  gratuita,
embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora.
Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na
condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso
ocorra  equívoco  perceptivo,  por  parte  do  julgador,  poderá  o
interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde
que tempestiva.
4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção2. (grifo nosso)

Desta forma, por requerer algo do qual já é beneficiário, tem-se que
inexiste qualquer interesse processual que justifique o enfrentamento do pleito, motivo por
que dele não conheço. 

II – DA PRELIMINAR 

Passando  adiante,  cumpre  observar  que  as  razões  recursais,
conquanto  não  apresentem argumentos  mais  contundentes,  atendem ao  princípio  da
dialeticidade, tendo atacado minimamente os fundamentos da sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar. 

III – DO MÉRITO

Em que pese o inconformismo do apelante,  a sentença deve ser
mantida.

Consultado  os  autos,  verifica-se  que  a  execução  inicialmente
proposta foi extinta sem resolução de mérito, acolhendo-se exceção de pré-executividade,
conforme revela a sentença de fs. 34/36 (proc. n. 013.2003.001.612-8)

Naquele feito, a citação foi realizada 04/03/04 (f. 410). 

Considerando-se  que  a  execução foi  protocolada  em 05/11/03 (f.
31), tem-se que a interrupção do prazo prescricional ocorreu justamente nesta data, na

2(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015,
DJe 04/03/2015)
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forma do art. 219, §1o3, do CPC/73, vigente à época, retomando o seu curso a partir de
então. 

Assim,  constata-se  que o prazo prescricional  de  05 (cinco)  anos,
previsto no art. 254 da Lei n. 8.906/94 c/c art. 206, §5o, II5, do CC, ultimou-se em 05/11/08,
de modo que, proposta a ação de que cuidam estes autos no dia 24/07/09 (f. 02), tem-se
por configurada a prescrição. 

IV – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, não conheço do pedido de justiça gratuita, rejeito a
preliminar  de  violação  do  princípio  da  dialeticidade  e,  no  mérito,  nego  provimento à
pretensão recursal. 

É o voto.

João Pessoa, 06 de março de 2018. 

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

3Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando
ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.         (Redação
dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.     (Redação dada pela Lei nº
8.952, de 13.12.1994)
4Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:
I - do vencimento do contrato, se houver;
II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;
III - da ultimação do serviço extrajudicial;
IV - da desistência ou transação;
V - da renúncia ou revogação do mandato.
5Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 5o Em cinco anos:
[…]
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos
seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou
mandato;
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