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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA DE  DOCUMENTO  COMPROBATÓRIO
DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  DECISÃO
RESCINDENDA.  DETERMINAÇÃO  PARA
EMENDAR  A  INICIAL.  DESCUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.  INCONFORMISMO.   ALEGAÇÃO  DE
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA  INSTRUMENTALIDADE,  CELERIDADE,
ECONOMIA  PROCESSUAL  E  EFETIVIDADE.
DESCABIMENTO.  OBEDIÊNCIA  AOS
PROCEDIMENTOS LEGAIS  E  À  SEGURANÇA
JURÍDICA.  CONSULTA  PROCESSUAL  VIA
INTERNET.  CARÁTER  MERAMENTE
INFORMATIVO. DOCUMENTO QUE NÃO AFASTA
O  DEVER  DE  JUNTADA  DA  CERTIDÃO  DE
TRÂNSITO EM JULGADO. RAZÕES DO AGRAVO.
DESACERTO  DA  DECISÃO.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

-  O agravo interno cuida-se de  uma modalidade de
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insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo
relator.

-  Uma vez descumprida a decisão que determinou a
realização  de  emenda  da  petição  inicial  de  ação
rescisória, para juntada de documento comprobatório
do trânsito em julgado da decisão rescindenda, é o caso
de se extinguir  o  feito  sem resolução de mérito,  nos
termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

-  Na hipótese vertente,  não devem ser  aplicados os
princípios  da  instrumentalidade,  economia
processual, celeridade e efetividade em contraposição
às  formalidades  legais,  sob  pena  de  privilegiar  a
inércia da parte  autora  em detrimento da segurança
jurídica,  posto  que  foram  adotados  todos  os
procedimentos  legais  expressos  atinentes  à  espécie,
haja  vista  ter  sido oportunizado  ao  demandante
cumprir a determinação  judicial  para colacionar aos
autos  a  certidão  de  trânsito  em  julgado,  no  prazo
legal, a qual não foi encartada.

- Consulta processual extraída via internet através de
site  eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça  não  supre  a
ausência da certidão de trânsito em julgado, haja vista
o  caráter  meramente  informativo  dos  dados
processuais disponibilizados via internet.

- É de se manter a decisão monocrática que extinguiu
o  feito  sem  resolução  de  mérito  por  ausência  de
pressupostos  de  constituição  e  de  desenvolvimento
válido  e  regular  do  processo,  mormente  quando  as
razões do inconformismo não apontam o desacerto da
decisão recorrida.

Agravo Interno nos autos da Ação Rescisória nº 0000808-07.2006.815.0000                                                                                                                                    2



VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, a Segunda Seção Especializada Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  187/193,
interposto pelo  Município de Cabedelo,  contra decisão monocrática, fls.  176/181, a
qual julgou extinta a Ação Rescisória, por ele manejada, sem resolução de mérito, nos
moldes do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

Em  suas  razões,  o  recorrente  aduz,  em  síntese,  a
necessidade de aplicação dos princípios processuais da instrumentalidade, economia,
celeridade e efetividade, a fim de se buscar rapidez nas soluções, evitando, assim, o
adiamento da prestação jurisdicional. Ademais, noticia que em face da utilização dos
atuais  sistemas  eletrônicos  mantidos  pelos  próprios  Tribunais,  não  se  mostra
necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Na hipótese vertente, pretende o agravante a reforma
da decisão proferida às fls. 176/181, sob a alegação de que o Magistrado deve buscar a
efetividade  e  rapidez  da  prestação  jurisdicional,  porquanto  os  princípios  da
instrumentalidade,  economia,  celeridade  e  efetividade,  no  caso  presente,  devem
prevalecer diante da formalidade legal.

Em  que  pesem  os  argumentos  do  insurgente,  não
vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Explico.
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De antemão, insta registrar que a certidão de trânsito
em  julgado  da  decisão  rescindenda  é  indispensável  na  ação  rescisória,  a  fim  de
averiguar  o  interesse  de  agir  do  demandante,  sendo,  portanto,  pressuposto  de
admissibilidade para propositura da ação.

Por oportuno, colaciono a doutrina de  Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery em comentários ao art.  488, do Código de
Processo Civil:

7. Documentos essenciais. Devem ser juntados com a
petição inicial, por serem documentos indispensáveis
à propositura da ação (CPC 283): a) cópia da decisão
rescindenda; b) certidão do trânsito em julgado, para
comprovar  a  rescindibilidade  e  a  tempestividade.
(Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, p.
794). - Negritei.

No caso em apreço, a exordial veio desacompanhada
dos  documentos  imprescindíveis  para  o  ajuizamento  da  ação,  descumprindo,
portanto, os arts. 282 e 488, do Código de Processo Civil. 

Dessa forma, a consequência de tal irregularidade é a
intimação da parte  para,  no  prazo legal,  sanar  o  vício  constatado,  nos  moldes  do
parágrafo único, do art. 284, do Código de Processo Civil, diligência que foi cumprida
por esta Corte de Justiça.

Todavia,  denota-se  que  a  edilidade  não  sanou,  no
momento oportuno, qual seja, no prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no caput, do art.
284,  do  Código  de  Processo  Civil,  a  mácula  processual  apontada,  resultando na
extinção do feito  sem resolução do mérito,  nos moldes  do art.  267,  IV,  do mesmo
Comando  Normativo,  haja  vista  a  ausência  de  pressupostos  de  constituição  e  de
desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido,  colaciono julgados da jurisprudência
pátria:
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DECISÃO  MONOCRÁTICA.  CONDOMÍNIO.
AÇÃO  RESCISÓRIA.  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTOS  ESSENCIAIS  À
PROPOSITURADA  DEMANDA.  SENTENÇA
RESCINDENDA E CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267,
INCISOS I E IV, DO CPC. No caso, ainda que se tenha
oportunizado ao autor a emenda à inicial para suprir
a  falha,  esse  deixou  de  trazer  ao  feito  documentos
essenciais  à  propositura  da  ação,  isto  é,  cópia  da
decisão  rescindenda  e  da  certidão  do  trânsito  em
julgado. Petição de  emenda à inicial que se reduz a
lacônicas  justificativas,  conduz  à  extinção  do  feito,
sem resolução de mérito, por força do disposto no art.
267, I e IV, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Em
decisão monocrática, extinção do processo. (TJRS; AR
485842-19.2013.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Glênio  José  Wasserstein
Hekman; Julg. 17/03/2014; DJERS 31/03/2014). 

E,

AÇÃO  RESCISÓRIA.  PRESSUPOSTO
ESPECÍFICO.  SENTENÇA  DE  MÉRITO
TRANSITADA  EM  JULGADO.  DECISÃO  QUE
RESOLVE  INCIDENTE  PROCESSUAL.
INVIABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  COISA
JULGADA  MATERIAL.  CERTIDÃO  DE
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO.
APURAÇÃO  DA  RESCINDIBILIDADE  E  DA
TEMPESTIVIDADE.  INTIMAÇÃO  PARA
EMENDA  DA  INICIAL.  SUBSISTÊNCIA  DO
VÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. 1. Consiste em pressuposto processual
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específico da ação rescisória a existência de sentença
de  mérito  transitada  em  julgado,  sendo  inviável  o
manejo em face de decisão que resolve  incidente na
fase  de  cumprimento  de  sentença,  eis  que  esta  é
provida apenas de coisa julgada formal. 2. A certidão
de  trânsito  em  julgado  da  decisão  rescindenda  é
documento  indispensável  à  propositura  da  ação
rescisória,  tendo  por  finalidade  comprovar  a
rescindibilidade  do  ato  judicial  e  a  observância  do
prazo  legal  para  o  ajuizamento  da  demanda.  3.
Intimada a parte para emendar a inicial e transcorrido
o prazo legal sem o saneamento do vício apontado,
deve o juiz proceder à extinção do feito sem resolução
do  mérito.  (TJMG;  ARES  5117453-79.2009.8.13.0000;
Rel.  Des.  Pedro Bernardes;  Julg. 10/07/2012;  DJEMG
27/07/2012). 

No  que  diz  respeito  à  aplicação  dos  princípios  da
instrumentalidade,  economia,  celeridade  e  efetividade,  verifico não  ser  o  caso  de
deferência dos aludidos princípios em contraposição às formalidades legais, sob pena
de privilegiar a inércia da parte  autora  em detrimento da segurança jurídica,  posto
que foram adotados todos os procedimentos legais expressos atinentes à espécie, haja
vista  ter  sido oportunizado  ao  demandante cumprir  a  determinação  judicial  para
colacionar aos autos a certidão de trânsito em julgado, no prazo legal, a qual não foi
encartada.

De  outra  banda,  a  consulta  processual  extraída  via
internet do site deste Tribunal de Justiça não supre a certidão de trânsito em julgado,
tendo em vista o caráter  meramente informativo desse tipo de informação,  sendo,
portanto,  meio  inidôneo  para  comprovar  a  rescindibilidade  e  a tempestividade
recursal. Em outras palavras, “os dados processuais disponibilizados via internet não
possuem caráter oficial, mas meramente informativo. (AgRg no AREsp 76935/RS, Rel.
Ministro  Antônio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,  julgado  em  18/10/2012,  DJe
31/10/2012).
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Por fim, não é encargo do julgador se manifestar sobre
todos  os  fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  bastando  ser  motivada  a
prestação  jurisdicional,  com  a  indicação  das  bases  legais  que  dão  suporte  a  sua
decisão.

Deste modo, a toda evidência, inexistindo correções a
serem procedidas no julgado atacado, é de se concluir pela sua integral manutenção,
não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento do Agravo
Interno.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega  Coutinho,  na eventual  ausência  do Desembargador Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente).  Participaram  do  julgamento,  o  Relator,
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e os Desembargadores Maria das Graças
Morais  Guedes,  José  Aurélio  da  Cruz,  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e
Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o Dr.  Francisco  Paula  Ferreira  Lavor,
representando o Ministério Público.

Sala de Sessões da Segunda Seção Especializada Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 06 de agosto de 2014 - data
do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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