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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL.   AÇÃO RESCISÓRIA.  PEDIDO 
LIMINAR.  BLOQEUIO  DE  BENS.  AUSÊNCIA  DOS 
REQUISITOS  LEGAIS  PARA  O  DEFERIMENTO  DO 
PLEITO.  INOBSERVÂNCIA DO  ARTIGO  798  DO  CPC. 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

-  O  ajuizamento  da  ação  rescisória  não  impede  o 
cumprimento  da  sentença  ou  acórdão  rescindendo, 
ressalvada a  concessão,  caso imprescindíveis  e  sob os 
pressupostos  previstos  em lei,  de  medidas  de  natureza 
cautelar ou antecipatória de tutela. 
 
- O simples fato do autor da presente ação ter conseguido 
o  deferimento  de  medida  cautelar  no  primeiro  grau  de 
jurisdição, embora possa configurar a aparência do bom 
direito,  não serve de fundamento para o deferimento da 
medida liminar na presente rescisória, já que tal medida foi 
tornada sem efeito pelo Juízo “a quo” tendo em vista o 
trânsito em julgado da ação originária, objeto da presente 
ação rescisória.

- A presente ação rescisória se encontra em fase final de 
processamento,  aguardando,  apenas,  a  remessa  dos 
autos  ao  revisor,  fato  incapaz  de  configurar  o  segundo 
requisito  para  o  deferimento  do  pedido  (risco  de  dano 
decorrente da demora da prestação jurisdicional).
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Vistos, etc.

Trata-se  de  Pedido  Liminar formulado  por  Mario  Asbestas nos 
autos da  Ação Rescisória ajuizada em face  de  decisão judicial  proferida  nos 
autos do processo nº 200.2002.771.152-6/001.

Pretende o requerente que sejam bloqueados os bens pertencentes 
ao Sr. Roland Alexandre Deja, impedindo a sua alienação, uma vez que ainda há 
fundado receio  de  que o promovido  dilapide  seu patrimônio  com o  fim de  se 
esquivar do pagamento de suas dívidas com o requerente.

Juntou os documentos de fls. 860/978.

É o relatório.

Passo a decidir.

Na dicção do art. 489 do CPC, 'o ajuizamento da ação rescisória  
não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a  
concessão,  caso  imprescindíveis  e  sob  os  pressupostos  previstos  em  lei,  de  
medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela'.

Assim, o pleito de medida liminar é admissível em qualquer instância 
ou  fase  em  que  se  encontra  o  litígio  colocado  ao  conhecimento  do  Poder 
Judiciário, mormente durante a tramitação do processo, bastando que, para tanto, 
restem  efetivamente  demonstrados  os  pressupostos  autorizadores  para  este 
desiderato  (art.  798  do  CPC),  quais  sejam,  a  plausibilidade  do  direito 
perseguido e  o  risco  de  dano  decorrente  da  demora  da  prestação 
jurisdicional.

No caso, cuida-se de pedido liminar para que  os bens  pertencentes 
ao Sr. Roland Alexandre Deja, sejam bloqueados, uma vez que ainda há fundado 
receio de que o promovido dilapide seu patrimônio com o fim de se esquivar do 
pagamento de suas dívidas com o requerente.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o pedido da rescisória é 
baseado no  art. 485, V e IX do Código de Processo Civil Brasileiro, ou seja, 
entende o requerente que a sentença foi resultante de  violação a literal dispositivo 
de lei  e fundada em erro de fato.

Todavia, não vislumbro demonstrados a fumaça do bom direito nem 
o perigo na demora. Explico:

Observo  que  os  fatos  narrados  pela  não  convencem  quanto  ao 
possível êxito da ação rescisória. O simples fato do autor da presente ação ter 
conseguido  o  deferimento  de  medida  cautelar  no  primeiro  grau  de  jurisdição, 
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embora possa configurar a aparência do bom direito, não serve de fundamento 
para o deferimento da medida liminar na presente rescisória, já que tal medida foi 
tornada sem efeito pelo Juízo “a quo” tendo em vista o trânsito em julgado da ação 
originária, objeto da presente ação rescisória.

Ademais, a presente ação rescisória se encontra em fase final de 
processamento,  aguardando,  apenas,  a  remessa  dos  autos  ao  revisor,  fato 
incapaz de configurar o segundo requisito para o deferimento do pedido (risco de 
dano decorrente da demora da prestação jurisdicional).

Verifica-se, portanto, que o requisito da aparência do bom direito 
e o risco de dano decorrente da demora da prestação jurisdicional não se 
fazem  presentes  no  caso  em  tela,  devendo  ser  indeferido  o  pedido  liminar 
formulado pelo autor.

Assim,  com  fulcro  nos  argumentos  acima  expostos,  indefiro  o 
pedido liminar.

P. I.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator
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