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ACÓRDÃO

APELAÇÕES  CÍVEIS nº 0013519-50.2009.815.2001
ORIGEM : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
01 APELANTE : Daniel da Silva Fernandes e Maria de Lourdes Pinto 

Fernandes
ADVOGADO : Paulo Américo Maia Peixoto
02 APELANTE : Mariza Justino da Silva e Rosiane Justino da Silva
ADVOGADO : Juliana Régis Araújo Coutinho
APELADOS : Os próprios recorrentes

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Primeira irresignação  –  Recurso
manifestadamente  extemporâneo  –
Oposição  de  embargos  de  declaração  –
Julgamento  dos  aclaratórios após  a
interposição  do  apelo  – Necessidade  de
ratificação  da  apelação  – Entendimento
pacífico do STJ – Não conhecimento.

- É farta a jurisprudência do STJ, no sentido
de que se faz necessária a ratificação das
razões  recursais  após  o  julgamento  dos
embargos,  sob  pena  de  intempestividade
do recurso.

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Segunda  insurgência  –  Honorários
advocatícios  sucumbenciais  –  Parte
vencida  beneficiária  da  justiça  gratuita –
Condenação – Possibilidade – Obediência
ao art.  12 da Lei 1.060/50 – Exigibilidade
suspensa  –  Modificação  do  termo  da
sentença – Provimento do apelo.

-  A  concessão  do  benefício  da  justiça
gratuita  não  imuniza  o  vencido  da



Apelação Cível nº 0013519-50.2009.815.2001

condenação nos ônus sucumbenciais, mas
apenas  suspende  a  exigibilidade  do
pagamento,  se  persistir  a  situação  de
pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos,
consoante giza o art. 12, da Lei 1.060/50.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  não  conhecer  o  primeiro  recurso  e  dar  provimento  ao  segundo,
conforme voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelações  cíveis,  a  primeira
interposta  por Daniel  da  Silva  Fernandes  e  Maria  de  Lourdes  Pinto
Fernandes (fls.  125/131),  e  a  segunda  por Mariza  Justino  da  Silva  e
Rosiane Justino da Silva (fls. 138/142), contra sentença de lavra do Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido dos
autores,  primeiros recorrentes,  contido  na  “ação  anulatória  de  escritura
pública de compra e venda”.

O  magistrado  sentenciante  entendeu  que
não restou comprovado vício de consentimento de vendedora do imóvel  a
justificar  a  anulação de escritura  pública;  e,  ao revés,  a parte demandada
demonstrou,  por  documentos,  que  os  familiares  da  vendedora  tinham
conhecimento da negociação. 

Em  face  do  deferimento  do  pedido  de
justiça gratuita, o julgador deixou de condenar os autores ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignados,  os  promoventes,  Daniel  da
Silva Fernandes  e  Maria de Lourdes Pinto Fernandes,  sustentaram, em
síntese,  que  a  vendedora se encontrava internada em hospital  quando da
negociação, com doença grave, que resultou em seu falecimento poucos dias
após.

Aduziram os recorrentes que a vendedora
não  possuía  condições  de  assinar  qualquer  documento,  tendo  a  sobrinha
desta aposto  assinatura  a  rogo.  Defenderam a  incorreta  análise  dos  ônus
probatório, a evidente simulação do negócio jurídico e a falta de pagamento
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de imóvel negociado.

Registraram  informação  contida  em
certidão de óbito que afirma não ter deixado a vendedora quaisquer bens,
quando o valor pago pelo imóvel, de R$ 32.255,80 (trinta e dois mil, duzentos
e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), se ocorrido, como defendem a
parte adversa, deveria constar no documento. 

Alegaram que a negociação simulada não
deveria ter sido realizada através de compra e venda de bem imóvel, e sim,
de  doação  às  filhas  de  criação,  o  que  não  ocorreu  quando  a  vendedora
gozava de saúde e lucidez.

Defenderam a dilapidação do patrimônio da
vendedora,  que  constituía  herança  das  recorrentes  e  suas  irmãs;  e  o
locupletamento indevido das promovidas.

Afirmaram  que  os  documentos  juntados
pelas promovidas não passam de meras fotocópias,  sem autenticidades, e
demonstram declarações de familiares que narram a intenção da falecida em
deixar o imóvel para as filhas de criação, o que não poderia ser aceito através
de contrato de compra e venda de imóvel.

Por  fim,  pugnaram  as  recorrentes  pelo
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões às fls. 143/145.

No  segundo  recurso  apelatório,  Mariza
Justino da Silva e Rosiane Justino da Silva alegaram, em resumo, que o
deferimento  da  justiça  gratuita  em  favor  dos  autores  não  os  imuniza  da
condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais,
restando apenas suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo disposto
em Lei. 

Requereram,  assim,  a  modificação  da
sentença, para que haja fixação da verba aos vencidos, mesmo que suspensa
a exigibilidade.

Contrarrazões  ao  segundo  recurso  às  fls.
147/151.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 156, sem manifestação de mérito.
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É o relatório.

V O T O

PRIMEIRO APELO

Convém registrar,  de logo, que o primeiro
recurso apelatório não merece ser conhecido, em razão da intempestividade
recursal.

Com efeito,  constata-se dos autos que  as
apelantes interpuseram o recurso no dia 08/02/2013 (fls. 125), todavia, houve
posterior  pronunciamento  judicial  por  meio  da  sentença  de  fls.  136/137
(12/03/2013),  através  da  qual  rejeitou-se  os  embargos  de  declaração
interpostos por Mariza Justino da Silva e Rosiane Justino da Silva. 

No  entanto,  em  que  pese  as  autoras,
primeiras recorrentes,  tenham sido intimadas da dita sentença (fls.  137-v.),
não ratificaram suas razões recursais  interpostas antes do julgamento dos
embargos  declaratórios,  de  forma  que  a  apelação  cível  de  fls.  125/131
encontra-se extemporânea.

É farta a jurisprudência do STJ no sentido
de que se faz necessária a ratificação das razões recursais após o julgamento
dos embargos, sob pena de intempestividade do recurso, como se depreende
dos julgados abaixo colacionados:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO  DO  APELO  NOBRE  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO  DO  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE
REITERAÇÃO  POSTERIOR.
EXTEMPORANEIDADE. CARACTERIZAÇÃO,  NA
ESPÉCIE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.  É intempestivo o
recurso  especial  interposto  antes  da  publicação  do
julgamento  dos  embargos  declaratórios  opostos  na
instância  de  origem,  ainda  que  pela  parte  contrária,
independentemente  do  resultado  do  julgamento  dos
embargos,  devendo  o  apelo  nobre  ser  ratificado,
conforme  o  teor  da  Súmula  n.º  418,  in  verbis:  "É
inadmissível  o  recurso  especial  interposto  antes  da
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,
sem  posterior  ratificação". 2.  No  caso  concreto,  o
recurso  especial  foi  interposto  em  24.1.2011,  e  a
publicação  do  julgamento  dos  embargos  declaratórios
foi  disponibilizada  em  25/02/2011,  não  tendo  havido
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reiteração  posterior.  Assim,  o  recurso  nobre  foi
interposto  de  forma  prematura.  3.  Agravo  regimental
improvido.  (AgRg  no  REsp  1320984/PE,  Rel.  Ministro
CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR),  QUINTA TURMA,  julgado
em 05/03/2013, DJe 08/03/2013) (Grifou-se).

...

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ARTIGO  544
DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE
A  INADMISSÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL,  EM
RAZÃO  DA  INTEMPESTIVIDADE  (INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA Nº 418/STJ).
1.  Intempestividade  do  Recurso  Especial.  O  apelo
extremo interposto antes da publicação do acórdão dos
embargos  de  declaração  é  intempestivo,  quando  o
recorrente não procede à ratificação posterior (Súmula
nº 418/STJ).
2.  Agravo  regimental  desprovido,  com  imposição  de
multa. (Sem grifo no original)
(STJ; AgRg-AREsp 111.781; Proc. 2011/0261157-0; SP;
Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 12/06/2012;
DJE 19/06/2012) (Grifou-se).

Destarte,  não conheço o  primeiro  recurso
interposto, ante a sua manifestação extemporaneidade.

 
SEGUNDO APELO

Merece  reproche  a  sentença  alvejada
quanto à condenação pagamento de verbas sucumbenciais.

O  magistrado  sentenciante  julgou
improcedentes os pedidos da vestibular,  mas não condenou os autores ao
pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista serem beneficiários
da justiça gratuita (fls. 124).

Todavia,  os  promoventes não são imunes
aos efeitos patrimoniais decorrentes das suas derrotas em Juízo. 

Na verdade, a lei  assegura-lhes apenas a
suspensão do  pagamento  dos  ônus  de  sucumbência  pelo  prazo  de  cinco
anos, se persistir a situação de pobreza, consoante giza o art. 12, da Lei nº
1.060/50, “in verbis”: 

“Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento
das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa
fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família,
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se dentro de cinco anos,  a contar da sentença final,  o
assistido  não  puder  satisfazer  tal  pagamento,  a
obrigação ficará prescrita.” 

Nesse sentido, é firme o entendimento do
STJ: 

“PROCESSUAL  CIVIL.  JUSTIÇA  GRATUITA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CONDENAÇÃO  DO
BENEFICIÁRIO.  CABIMENTO.  OBRIGAÇÃO
SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. 
1.  A  parte  beneficiada  pela  Assistência  Judiciária,
quando sucumbente, pode ser condenada em honorários
advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação
enquanto perdurar o estado de carência que justificou a
concessão  da  justiça  gratuita,  prescrevendo  a  dívida
cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12,
da Lei  1.060/50.  (STJ -  REsp 1082376,  1ª  Turma, DJ
17/02/2009, Rel. Min. Luiz Fux, 11.12.2007). ”

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  O
PRIMEIRO  APELO,  por  ser  extemporâneo,  e  DOU  PROVIMENTO  AO
SEGUNDO, apenas  para  reformar,  em  parte,  a  sentença,  fixando  a
condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais  aos
autores  em R$  3.000,00  (três  mil  reais),  com  suspensão  da  exigibilidade
quanto a estes, no entanto, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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