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MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO DA
PRINCIPAL.  NECESSIDADE  DE  PREENCHIMENTO.
DEMANDA  RESCISÓRIA.  RESCISÃO  DE  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA  QUE  NÃO  ABORDA  QUESTÃO  DE
MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
PRECEDENTES  DA  CORTE  DA  CIDADANIA  E  DOS
TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO. 

- A parte que ajuíza Medida Cautelar como preparatória de ação
rescisória  deve demonstrar  as mesmas condições da demanda
principal (possibilidade jurídica, legitimidade e interesse de agir),
de modo que na ausência de quaisquer desses elementos, aquela
(cautelar) deve ser extinta sem julgamento de mérito.

- “As condições da ação principal devem ser observadas, modus
in  rebus,  na  ação  cautelar.  A  ilegitimidade  passiva  na  ação
principal,  por  impossibilidade  jurídica  do  pedido,  provoca  a
mesma ilegitimidade na ação preparatória ou incidental.” (TJDF.
AGI nº 20010020001095. Ac. 136325. Rel. Des. João Mariosa. J.
em 12/02/2001)

- O caput do art. 485 do CPC dispõe que a ação rescisória poderá
ser ajuizada contra sentença (decisão) de mérito, de modo que
incabível o seu ajuizamento em face de decisões interlocutórias
que  não  abordam  questão  meritória,  ante  a  impossibilidade
jurídica  do  pedido.  Precedentes  da  Corte  da  Cidadania  e  dos
tribunais pátrios.

- “A decisão interlocutória só é passível de impugnação por meio
de ação rescisória quando houver abordado questão de mérito da
ação”.  (STJ.  AgRg  no  AREsp  203279  /  MG.  Rel.  Min.  Sidnei
Beneti. J. em 23/10/2012).



- “Não havendo decisão de mérito capaz de possibilitar o manejo
de  ação  rescisória  do  art.  485  do  Código  de  Processo  Civil,
correto o entendimento do egrégio Tribunal estadual ao julgar o
recorrente  carecedor  do  direito  de  ação,  por  impossibilidade
jurídica do pedido.” (STJ. REsp 919096 / SP. Relª. Minª. Nancy
Andrighi. J. em 07/10/2010).

-  “Não é qualquer decisão transitada em julgado que pode ser
desafiada por meio da ação rescisória, mas apenas a de mérito,
de  acordo  com  o  art.  485,  caput,  do  CPC.”  (TJMG.  AG  nº
1.0000.13.097665-7/002. Rel. Des. Saldanha da Fonseca.  J. em
10/07/2014). 

-  Ausente  uma das condições da ação,  face à  impossibilidade
jurídica do pedido, deve o processo ser extinto sem resolução de
mérito, nos termos do art. 267, VI, Código de Processo Civil. 

- “Art. 127. São atribuições do Relator:
(...)
X – extinguir o processo de competência originária do Tribunal,
nas hipóteses previstas na artigo 267 e nos incisos II e V do artigo
269  do  Código  de  Processo  Civil,  e  resolver  incidentes  cuja
solução não competir  ao Tribunal,  por  algum de seus órgãos;”
(Art. 127, X, do RITJPB). 

 
VISTOS.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada requerida por Silvana de
Oliveira  Santana,  visando  desconstituir  decisão  proferida  nos  autos  da  Ação  de
Reintegração de Posse movida por  Lucinéia Nóbrega Auto de Souza, que deferiu
pleito liminar referente à desocupação de imóvel pela parte ora requerente. 

Ao  final,  a  suplicante  requer  que  “seja  julgada  totalmente
procedente a presente ação, no intuito de garantir a Autora o seu direito Real de
Habitação que não foi Revogado pelo novo Código Civil Brasileiro até a apreciação
final da futura ação principal “Rescisória de Decisão Interlocutória” - fls. 10.

É o necessário relatório. 

DECIDO.

Pois bem, a parte que ajuíza Medida Cautelar como preparatória
de ação rescisória deve demonstrar as mesmas condições da demanda principal
(possibilidade jurídica, legitimidade e interesse de agir), de modo que na ausência
de quaisquer desses elementos, aquela (cautelar) deve ser extinta sem julgamento
de mérito.

Nesse  sentido,  trago  à  baila  aresto  do  Tribunal  de  Justiça  do
Distrito Federal:



“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR CONTRA O CREDOR.
LIMINAR RETIRANDO O NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  CARÊNCIA  DE
AÇÃO:ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  CONDIÇÃO  DA  AÇÃO
CAUTELAR.  PROPOSITURA  DE  AÇÃO  DA  PRINCIPAL.
IDENTIDADE DE RÉU. AGRAVO PROVIDO. 1- a ação cautelar
tem por objetivo prevenir a eficácia da ação principal, com o qual
se relaciona. Prevê o CPC que a ação cautelar preparatória ou
incidental  é  sempre  dependente  do que  se  propugna  na ação
principal.  Logo  as  partes  nos  dois  processos  têm  de  ser  as
mesmas,  devendo a questão da legitimidade ser  apreciada de
imediato.  2-  na  hipótese  de  uma  execução,  as  partes  são  o
exequente e o devedor. Algum incidente, como inscrição de nome
de devedor em órgãos de proteção ao crédito, deve ser resolvido
entre o interessado e a entidade que fez a anotação. 3- chamar
como réu, em ação cautelar para retirada do nome do autor da
lista  de  maus  devedores,  o  exequente  é  praticar  um  abuso
processual, se não foi ele que fez a comunicação aos órgãos de
proteção ao crédito. 3.1- constitui estelionato processual o uso de
medida  cautelar  incidental  ou  preparatória,  cujo  objetivo  é
totalmente diverso do que se pretende garantir  com tal medida
provisória.  3.2-  As  condições  da  ação  principal  devem  ser
observadas,  modus  in  rebus,  na  ação  cautelar.  A
ilegitimidade passiva na ação principal, por impossibilidade
jurídica do pedido, provoca a mesma ilegitimidade na ação
preparatória ou incidental.  (art.  S 295,  II  e 267,  VI do CPC.”
(TJDF.  AGI  nº  20010020001095.  Ac.  136325.  Rel.  Des.  João
Mariosa. J. em 12/02/2001). Grifei.

O caput, do Art. 485, do Código de Processo Civil, reza que:

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando” (Caput, do art. 485, do CPC).

Portanto, o dispositivo processual acima em referência dispõe que
a ação rescisória poderá ser ajuizada contra a sentença (decisão) de mérito,  de
modo que incabível o seu ajuizamento em face de decisões interlocutórias que não
abordam questão meritória, ante a impossibilidade jurídica do pedido. 

Nesse sentido, trago à baila arestos da Corte da Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  REQUISITOS.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1.- Não tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de
alterar o julgamento anterior, deve-se manter a decisão recorrida.



2.-  A decisão interlocutória só é passível de impugnação por
meio de ação rescisória quando houver abordado questão de
mérito da ação.
3.-  Agravo  Regimental  improvido.”  (STJ.  AgRg  no  AREsp
203279 / MG. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. em 23/10/2012). Grifei

“PROCESSO  CIVIL  -  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO
RESCISÓRIA  -  DESCONSTITUIÇÃO  DE  DECISÃO  DE
CONTEÚDO  INTERLOCUTÓRIO  –  NÃO  CABIMENTO   POR
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO  -  RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
I - A decisão rescindenda apenas tratou da cobrança de multa
anteriormente  fixada  em  decisão  liminar  nos  autos  da  ação
possessória,  a  qual  já  havia  transitado  em  julgado  com  a
manutenção da posse da recorrida. A constatação de turbação,
punível com a aplicação da multa fixada em decisão liminar, não
altera  o  mérito  da  ação  possessória,  pois  trata-se  de  mera
verificação do descumprimento da determinação judicial.
II  -Não havendo decisão de  mérito  capaz  de possibilitar  o
manejo de ação rescisória do art. 485 do Código de Processo
Civil, correto o entendimento do egrégio Tribunal estadual ao
julgar  o  recorrente  carecedor  do  direito  de  ação,  por
impossibilidade jurídica do pedido. Precedente.
III - Recurso especial improvido.” (STJ. REsp 919096 / SP. Relª.
Minª. Nancy Andrighi. J. em 07/10/2010). Grifei.

No mesmo norte, cito julgados dos tribunais pátrios:

“AÇÃO  RESCISÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  MANEJO
CONTRA  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.  Não é qualquer
decisão transitada em julgado que pode ser  desafiada por
meio da ação rescisória, mas apenas a de mérito, de acordo
com o art. 485, caput, do CPC. Recurso não provido”. (TJMG.
AG nº 1.0000.13.097665-7/002. Rel. Des. Saldanha da Fonseca.
J. em 10/07/2014). Grifei.

“AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  Ação  rescisória
ajuizada  contra  decisão  interlocutória.  Descabimento.
Ausência  de  amparo  no  art.  485  do  CPC.  Ação  extinta  in
limine.” (TJRS.  AR  nº  123440-38.2014.8.21.7000.  Rel.  Des.
Otávio Augusto de Freitas Barcellos. J.  29/04/2014).  Grifei.

Como pode ser visto do relatório, a suplicante busca, através da
presente, via preparatória de ação rescisória, a suspensão de decisão interlocutória,
a  qual,  em sede  de liminar,  determinou a  desocupação  de  imóvel  por  parte  da
requerente.



Portanto,  o  decisum  objeto de rescisão,  em nenhum momento,
abordou questão de mérito da “Ação de Interdito c/c Reintegração de Posse”, e sim,
apenas, requerimento de tutela antecipada, motivo pelo qual a ora suplicante deixou
de  preencher  uma  das  condições  dação,  qual  seja,  a  possibilidade  jurídica  do
pedido. 

Oportuno destacar que o Regimento Interno desta Corte autoriza
o relator a decidir, isoladamente, em casos desse jaez, senão vejamos:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(…)
X – extinguir o processo de competência originária do Tribunal,
nas hipóteses previstas no artigo 267 e nos incisos III  e V do
artigo 269 do Código de Processo Civil, e resolver incidentes cuja
solução não competir ao Tribunal, por algum de seus órgão;” (Art.
127, X, do RITJPB).

Por  sua  vez,  o  inciso  VI,  do  art.  267,  da  Lei  Adjetiva  Civil,
assevera que:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
VI  –  quando  não  concorrer  qualquer  das  condições  da  ação,
como  a  possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das  partes  e  o
interesse processual;” (Inciso VI, do art. 267, do CPC).

Diante dessas razões, na forma autorizada pelo art.  127, X, do
RITJPB,  extingo  sem  resolução  de  mérito  a  presente  cautelar,  diante  da
impossibilidade jurídica do pedido (Art. 267, VI. do CPC).

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 09 de fevereiro de 2015.

       José Ricardo Porto
    Desembargador Relator

J/08


	GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

