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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO N.º 0006216-28.2015.815.0011.
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Severino Jorge de Barros.
ADVOGADOS: Katherine V. de Oliveira Gomes Diniz (OAB/PB nº 8.795), Saulo Medeiros da
Costa Silva (OAB/PB nº 13.657), Eduardo J. S. P. de Holanda Cavalcanti (OAB/PB nº 23.545-
A), John Tenório Gomes (OAB/PB nº 19.478), Bernardo Ferreira Damião de Araújo (OAB/PB
nº 16.465) e Ítalo Dominique da Rocha Juvino (OAB/PB nº 21.647).
APELADO: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Paulo de Tarso Cirne Nepomuceno.

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
APELAÇÃO DO EXECUTADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁ-
RIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS  ARBITRADOS  NA  SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DA PARTE
QUE NÃO SE ESTENDE A SEUS ADVOGADOS. ART. 99, §5º, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO,
COM ARRIMO NO ART. 932, III, DO CPC.

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 (CPC, art. 99, §5º).

Vistos, etc.

Severino  Jorge  de  Barros  interpôs  Apelação contra  a  Sentença  de  f.
150/151,  prolatada  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de
Campina  Grande,  nos  autos  da  Execução  Fiscal  em seu  desfavor intentada  pelo
Estado da  Paraíba, que  acolheu  a  Exceção  de  Pré-Executividade  por  ele
apresentada,  reconhecendo a nulidade da CDA que embasou o feito executivo,  e
extinguiu  a  Execução,  condenando  o  Ente  Estatal  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados na quantia de R$ 500,00.

Em suas razões, f. 154/157, pugnou pelo provimento do Apelo e reforma da
Sentença,  para que sejam majorados os honorários  advocatícios de sucumbência,
requerendo que sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor atualizado da
causa.

Contrarrazoando,  f.  158/159, o Ente Público pleiteou o desprovimento do
Recurso,  tecendo argumentos  que  não condizem com a  discussão  travada nestes
autos.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, incisos I a III, do Código
de Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva.



O preparo, contudo, não foi recolhido.

O Recurso foi interposto em nome do Executado, conquanto as razões do
Apelo tratem exclusivamente dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na
Sentença, objetivando a sua majoração.

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. 

No caso dos autos,  o  Executado é beneficiário  da gratuidade judiciária,
benefício  de  natureza  personalíssima,  que  não  se  estende,  automaticamente,  ao
advogado da parte beneficiária, consoante os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça2.

Considerando que o Recurso trata exclusivamente da verba honorária, o
preparo  deveria  ter  sido  recolhido  ou  seus  causídicos  deveriam ter  requerido  a
Gratuidade de Justiça, comprovando sua condição de hipossuficiência econômica,
ônus do qual não se desincumbiram, pelo que o Apelo deve ser considerado deserto.

Posto isso, considerando que a Apelação é manifestamente inadmissível,
dela não conheço, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

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 PROCESSUAL  CIVIL  –  RECURSO  ESPECIAL  –  DIREITO  AUTÔNOMO  DE  EXECUÇÃO  DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO – ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA  –  INCOMUNICABILIDADE  –  DESERÇÃO.  1.  Os  honorários  advocatícios
reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia
em relação ao direito de propriedade.  2.  O benefício da assistência judiciária gratuita  é direito de natureza
personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores
legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo
ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. 3.
As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e
serventuários  da  justiça,  previstos  no  art.  3º  da  Lei  1.060/50  são  restritas  ao  beneficiário  da  assistência
judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4. Hipótese em
que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para
defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e
retorno, incorrendo na deserção do recurso especial. 5. Recurso especial não conhecido (STJ, REsp 903.400/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008).

PROCESSUAL  CIVIL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ARTS.  22  E  23  DA  LEI  N.  8.906/94.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a causídica, interpondo
recurso de apelação em nome dos exequentes, o qual versava unicamente sobre honorários advocatícios, deixa
de recolher  o  preparo,  em razão desses  litigarem sob o pálio  da gratuidade  da justiça,  porém o recurso é
considerado deserto, em razão do entendimento da Corte Estadual de que a advogada não pode se servir da
gratuidade da justiça concedida aos exequentes. […] 4. Não tendo agido a advogada em nome próprio, não há
falar em deserção quando o litigante está abrigado pela gratuidade da Justiça. 5. Agravo regimental não provido
(STJ,  AgRg no  REsp 1378162/SC,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em
04/02/2014, DJe 10/02/2014).


