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APELAÇÃO.  QUERELA NULLITATIS  POR ALEGAÇÃO DE 
VÍCIO  INSANÁVEL.  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA 
SENTENÇA.  INOCORRÊNCIA.  MOTIVAÇÃO  SUCINTA. 
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCABIMENTO DA VIA 
MANEJADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO 
JULGADO.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ. 
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO APELATÓRIO.

- Nos termos da ordem jurídica pátria, a ação declaratória de 
nulidade  de  sentença  é  um  instrumento  processual  de 
relativização  da  coisa  julgada  material  cabível,  única  e 
exclusivamente, nos casos de decisões nulas, isto é, eivadas de 
vícios insanáveis. Assim, descabida a sua propositura em face 
de  fundamentação  sucinta  na  sentença  atacada,  sobretudo 
porque tal não se confunde com a falta de fundamentação ou, 
sequer, configura nulidade ou vício insanável.

-  Em  conformidade  com  a  Jurisprudência  dominante  do 
Colendo  STJ,  “não  é  cabível,  em  virtude  do  instituto  da 
preclusão,  o  ajuizamento  de  querela  nullitatis  insanabilis, 
com  base  em  falta  ou  deficiência  na  fundamentação  da 
decisão judicial. Não há falar, pois, em hipótese excepcional a 
viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque 
aqui  não  se  vislumbra  nenhum  vício  insanável  capaz  de 
autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois 
bastaria  à  parte  ter  manejado  oportunamente  o  recurso 
processual cabível, para ter analisada sua pretensão”1.

-  “A  ação  declaratória  de  inexistência  mostra-se  como  o 

1 REsp 1252902/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011.



instrumento  adequado  para  extirpar  do  mundo  jurídico 
sentenças que sejam  fruto de ato processual inexistente, ante 
a ausência de um (ou alguns) dos pressupostos de existência 
(ou de  constituição) do processo (como a petição inicial,  a 
jurisdição, a citação e a capacidade postulatória)”2.  Inviável, 
nesta seara, a rediscussão da matéria já tratada e transitada 
em julgada em demanda anterior.

-  Consoante  o  caput  do art.  557,  do CPC, “O relator negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  José  Carlos 
Ferreira contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux 
nos autos da ação declaratória de nulidade de sentença, promovida pelo apelante em 
face de Maria de Fátima Anízio Pereira e Maria Goreti Pereira, ora apeladas.

Na sentença objurgada, o douto magistrado  a quo  extinguiu o 
feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, IV e V, do CPC, por entender 
pela impossibilidade de manejo da querela nullitatis em face de sentença sucintamente 
motivada, eis que a fundamentação sintética não configura a nulidade do decisum ou, 
em outras palavras, permeia a decisão de vício insanável.

Inconformado, o autor vencido interpôs tempestivamente suas 
razões recursais, pugnando pela reforma da sentença de 1º grau, argumentando, em 
síntese,  a  nulidade  da  sentença  por  ausência  de  fundamentação,  assim  como,  a 
necessidade de relativização da coisa julgada material.

Por sua vez, intimado, o polo recorrido ofertou contrarrazões, 
opinando pelo  desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença, o 
que fizera ao rebater cada uma das arguições recursais suscitadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO
2 A Querela Nullitatis no Sistema Processual Civil Brasileiro. Freitas, Adriana M. Silveira; Rocha, Ana Maria 

S. Disponível em: <http://www.oab-ms.org.br/artigo/querela_nullitatis.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2010.



De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  urge  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  qualquer 
seguimento, porquanto a sentença guerreada não merece reforma, estando, inclusive, 
em conformidade com a Jurisprudência dominante do Colendo STJ.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia  em 
desate  transita  em  redor  da  discussão  do  cabimento  de  querela  nullitatis  contra 
sentença alegadamente desprovida de fundamentação, essa,  proferida em ação de 
reintegração de posse com pedido liminar, processo de n. 075.2007.001646-6.

À  luz  de  tal  raciocínio,  fundamental  destacar  que  a  ação 
declaratória  de  nulidade  de  sentença  transitada  em  julgado  somente  se  afigura 
cabível  nos  casos  em  que  a  sentença  ou  acórdão  atacado  se  encontre  eivado  de 
nulidade  ou  permeado  de  vício  insanável,  sob  pena  de  se  relativizar  e  afrontar 
indevidamente a garantia constitucional da coisa julgada material.

Trasladando-se referido entendimento ao caso dos autos, extrai-
se  a  adequação  da  decisão  de  1º  grau  ora  atacada,  que  extinguira  o  feito  sem 
resolução de mérito, especialmente porquanto a mesma, adentrando no exame da 
decisão a qual se pretende o reconhecimento da nulidade, evidencia que esta não se 
encontra eivada de vício insanável passível de análise mediante querela nullitatis.

Em  outras  palavras,  importante  destacar  que,  ao  arrepio  do 
defendeu o polo insurgente, aquela sentença objeto da presente ação declaratória não 
se encontra desprovida de fundamentação, devendo-se destacar, apenas, neste viés, 
que a sua motivação existe, mesmo a despeito de sua natureza sucinta, não havendo 
que se falar, absolutamente, em nulidade do decisum.

Neste viés, basta transcrever a motivação da sentença, in verbis:

“Pelas afirmação da promovente supra, proferida na frente de 
seus  advogados  e  diante  das  provas  carreadas  aos  autos, 
inclusive com a aparência de velha da cerca do terreno objeto 
da lide, vê-se que a posse é extremamente velha e, ademais, a 
promovida  é  também  proprietária  do  Lote  09,  através  de 
escritura  registrada,  enquanto  o  Lote  08,  por  sua  vez,  é 
registrado em nome do promovente e é certamente onde está 
encravada  a  casa  do  promovente.  Assim,  verifica-se  que 
mesmo que não fosse legítima proprietária – que é, cf. doc. de 
fls.  34 – a promovente teria uma posse tão velha que seria 
passível de usucapião ou de se encontrar caducado o direito 
de propriedade da promovida. Ex positis, pelo que mais dos 
autos consta  e atento aos princípios de Direito aplicáveis  à 



espécie, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO [...]” (Fl. 14).

Corroborando o descabimento da querela nullitatis nos casos de 
inexistência de vício insanável  ou,  mais especificamente,  de motivação sucinta da 
sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, nos termos do que 
faz prova o ementário de sua Jurisprudência dominante, infra:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA 
DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.  QUERELA 
NULLITATIS  INSANABILIS.  DESCABIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  RECURSO 
IMPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código 
de Processo Civil, o fato de o C. Tribunal de origem, embora 
sem  examinar  individualmente  cada  um  dos  argumentos 
suscitados  pela  parte  recorrente,  adotar  fundamentação 
contrária  à  pretensão  da  parte,  suficiente  para  decidir 
integralmente  a  controvérsia.  2.  O  cabimento  da  querela 
nullitatis  insanabilis  é  indiscutivelmente  reconhecido  em 
caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à 
revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna 
doutrina  e  jurisprudência,  considerando a  possibilidade  de 
relativização da coisa  julgada quando o decisum transitado 
em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-
lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento 
da  querela  nullitatis  insanabilis.  Assim,  em  hipóteses 
excepcionais  vem  sendo  reconhecida  a  viabilidade  de 
ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou 
defeito  de  citação,  por  exemplo:  (i)  quando  é  proferida 
sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) 
a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a 
coisa  julgada anterior;  (iii)  a  decisão está  embasada  em lei 
posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo 
Tribunal Federal. 3. No caso em exame, a actio nullitatis vem 
ajuizada sob o fundamento de existência de vício insanável 
no acórdão proferido pelo c. Tribunal de Justiça, em apelação 
em  execução  de  alimentos,  consubstanciado  na  falta  de 
correlação lógica entre os fundamentos daquele decisum e sua 
parte dispositiva, o que equivaleria à ausência de obrigatória 
motivação do julgado (CPC, art.  458 e CF/88,  art.  93,  IX).  4. 
Entretanto,  não  é  cabível,  em  virtude  do  instituto  da 
preclusão,  o  ajuizamento  de  querela  nullitatis  insanabilis, 
com  base  em  falta  ou  deficiência  na  fundamentação  da 
decisão judicial. Não há falar, pois, em hipótese excepcional a 
viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque 



aqui  não  se  vislumbra  nenhum  vício  insanável  capaz  de 
autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois 
bastaria  à  parte  ter  manejado  oportunamente  o  recurso 
processual  cabível,  para  ter  analisada  sua  pretensão.  5. 
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1252902/SP, 
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª TURMA, 04/10/2011, 24/10/2011).

AGRAVO  INTERNO  NA  MEDIDA  CAUTELAR. 
PROCESSUAL  CIVIL.  HIPÓTESES  DE  CABIMENTO  DO 
INCIDENTE. FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 
MORA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  AGRAVO  NÃO 
PROVIDO. 1. Em regra, não é cabível a concessão de efeito 
suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade no 
Tribunal de origem, porquanto ao Presidente daquela Corte 
compete a apreciação do pleito (Súmulas 634 e 635/STF). Tal 
entendimento,  contudo,  comporta  mitigação  em  casos  que 
ostentem  excepcionalidade,  tais  como  aqueles  em  que  seja 
possível verificar, de plano, a ilegalidade da decisão recorrida 
e em que esteja configurado o risco de grave prejuízo para a 
parte, caso não seja ela prontamente suspensa. 2. In casu, a 
ação  declaratória  de  nulidade  está  fundada  no  argumento 
principal de que o v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de 
Justiça  estadual  -  o  qual  determinou  o  prosseguimento  da 
execução  de  alimentos  (fls.  305/307)  -  não  se  encontra 
devidamente motivado, nos termos dos arts. 458 do CPC e 93, 
IX,  da  CF/88,  além  de  possuir  incoerência  entre  os  poucos 
fundamentos  apresentados  e  a  sua  parte  dispositiva,  o  que 
acabou  ensejando  ofensa  aos  princípios  constitucionais  do 
devido processo legal  e  de seus consectários.  3.  Em análise 
perfunctória,  verifica-se  que  não  há  nenhum  vício  de 
fundamentação no julgado, tampouco ausência de correlação 
lógica entre seus fundamentos e a conclusão. 4. Não há falar 
em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa 
julgada,  sobretudo  porque  aqui  não  se  vislumbra  nenhum 
vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela 
nullitatis insanabilis.  Ao contrário, o acórdão em apreço, ao 
determinar o prosseguimento do feito executório, não careceu 
de fundamentação ou deixou de respeitar regra processual ou 
princípio constitucional. Assim, não se mostra configurado o 
fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo 
aos  recursos  especiais.  5.  Agravo  interno  a  que  se  nega 
provimento.  (AgRg  na  MC  17.415/SP,  Rel.  Min.  RAUL 
ARAÚJO, 4ª TURMA, 16/12/2010, DJe 03/02/2011).



Imprescindível asseverar, ademais, que o que busca o apelante 
é a rediscussão do julgado, o que não se mostra possível na presente via, nos termos, 
notadamente,  do  pensamento  do  STJ,  para  o  qual,  “a  rediscussão  reiterada  de 
matéria  decidida  e  declarada  por  sentença  transitada  em  julgado  implica  a 
pretensão de consagração da cognominada tese da 'relativização da coisa julgada', 
postulado  que  se  choca  com  a  cláusula  pétrea  da  segurança  jurídica,  garantia 
fundamental do jurisdicionado, consagrada em todas as Constituições”.3

Penso, pois, que não é o caso de se buscar a querella nulitatis, já 
que sequer foi alegado qualquer vício insanável inerente à sentença. A verdade é que 
a propositura da ação dita anulatória busca uma nova análise do feito original cuja 
decisão fez coisa julgada. Trata-se de manobra jurídica para reverter entendimento 
reiterado e confirmado pelo judiciário, incabível, como já demonstrado, em sede de 
ação declaratória de nulidade de sentença transitada em julgado.

Em razão das considerações tecidas, com fulcro no artigo 557, 
caput,  do CPC,  assim como,  na  Jurisprudência  dominante  do  Colendo  STJ,  nego 
seguimento ao recurso apelatório interposto, mantendo incólumes os exatos termos 
da sentença que extinguira a via da querela nullitatis sem resolução de mérito.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

3  STJ - REsp 671182 / RJ – Rel. Min. Luiz Fux – T1 - DJ 02/05/2005 p. 206.


