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APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  INTERPOSTO
ANTES  DA PUBLICAÇÃO  DO JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  OPOSTOS  PELA
PARTE  ADVERSA  EM  FACE  DA  SENTENÇA.
AUSÊNCIA  DE  POSTERIOR  RATIFICAÇÃO.
PREMATURIDADE  DO  APELO.  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL  CONSOLIDADO  SOB  A
SISTEMÁTICA  DO  CPC  DE  1973,  DIPLOMA
APLICÁVEL À ESPÉCIE,  POR ESTAR  VIGENTE À
ÉPOCA  DA  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  NÃO
CONHECIMENTO DA SÚPLICA RECURSAL.

De acordo com o Enunciado Administrativo nº 02 do
STJ,  “aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”. 

À luz de entendimento jurisprudencial dominante sob a
vigência do CPC de 1973, a “apelação interposta antes
do  julgamento  dos  Embargos  Declaratórios  opostos
contra a decisão recorrida, é considerada prematura se
não houver a necessária ratificação”.1

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011446820148150731, Relator DES 
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 11-04-2016.



Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  LN  Comércio  de
Roupas Ltda.  -  ME,  contra os  termos da sentença do juízo da 1ª  Vara  de
Executivos  Fiscais  da  Comarca  da  Capital,  que  extinguiu  os  embargos  à
execução manejados pelo ora apelante em face do Estado da Paraíba, pelo
fato  de  o  juízo  ainda  não  estar  garantido,  requisito  que  considerou
indispensável para se embargar a execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º,
da LEF (Lei de Execuções Fiscais).

No presente apelo, o embargante/apelante inicialmente formulou
o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou que indicou bem à penhora e
que, ademais, de acordo com o art. 736 do CPC de 1973, independentemente
de penhora, depósito ou caução, o executado poderá opor-se à execução por
meio de embargos.

Contra-arrazoando,  o  Estado/apelado pugnou pela  manutenção
da sentença.

Às  fls.  99/102,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou,
inicialmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção e, no
mérito,  absteve-se  de  opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações
ensejadoras de intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em vigor  do  novo  CPC (  Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, examino, em ato contínuo, o pedido de justiça
gratuita, formulado pelo apelante em suas razões recursais.

Tal pedido deve ser, de plano, indeferido, pois, embora o art. 4º
da Lei  nº 1060/50 imprima presunção de veracidade à parte  que alega ser
hipossuficiente,  tal  regra  só  se  aplica  às  pessoas  físicas,  não  às  pessoas
jurídicas, como é o caso da ora apelante.



Na  hipótese  de  pessoa  jurídica,  cabe  à  parte  que  alega  a
impossibilidade  de  quitar  as  custas,  o  ônus  de  comprovação  de  tal
hipossuficiência. Como,  in casu, a apelante não se desincumbiu de tal ônus,
deve ser indeferido o pleito de gratuidade judicial.

Nesse aspecto, impõe esclarecer que, mesmo sob a sistemática
vigente no CPC de 1973 (aplicável à espécie pelos motivos acima explicitados),
o indeferimento da gratuidade judicial não implicava na imediata negativa de
conhecimento  do  recurso  por  deserção  (como  sugerido  pela  douta
Procuradoria de Justiça), mas sim na concessão de prazo para o pagamento
das custas. 

Ocorre que, in casu, prescinde-se dessa concessão de prazo para
o pagamento das custas porquanto já se percebe, de logo, que o apelo não
poderá ser  conhecido por  um outro motivo,  qual  seja,  a extemporaneidade,
haja  vista  que  o  recurso  foi  interposto  antes  do  julgamento  dos  embargos
declaratórios  opostos  pela  parte  adversa  em  primeiro  grau,  sem  que,
posteriormente, a parte apelante procedesse à respectiva ratificação do apelo,
prática necessária à luz da sistemática do antigo código.  

Sobre a necessidade de ratificação do apelo interposto antes do
julgamento  de  embargos  declaratórios,  proclamava  a  jurisprudência  desta
Corte, em consonância com a do STJ:

PELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA  SENTENÇA  QUE  JULGOU
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  OPOSTOS  PELA
SEGUNDA  PROMOVIDA.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO
DAS  RAZÕES  APELATÓRIAS.  INTEMPESTIVIDADE  DO
RECURSO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  TJPB.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 557, “CAPUT”, DO CPC.
SEGUIMENTO NEGADO.  
- Conforme firmes precedentes jurisprudenciais, a Apelação
interposta antes do julgamento dos Embargos Declaratórios
opostos  contra  a  decisão  recorrida,  é  considerada
prematura se não houver a necessária ratificação.2

 In  casu,  resta  evidenciado  que  o  apelo,  protocolado  em
27/04/2015 (fl. 65), foi interposto em antes da publicação (02/06/2015 – fl. 64)
do julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte adversa em face
da sentença de primeiro de grau, sem que houvesse a posterior ratificação, o
que impõe a negativa de conhecimento da presente súplica recursal. 

Face  ao  exposto,  indefiro o  pleito  de  justiça  gratuita;  e  não
conheço do presente apelo, face à sua prematuridade, desacompanhada da
posterior ratificação.  
2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011446820148150731, Relator DES 
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 11-04-2016.



P.I.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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