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AÇÃO  RESCISÓRIA.  DOCUMENTOS  QUE 
DEMONSTRAM  QUE  A  AÇÃO  FOI  AJUIZADA 
ANTES  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA 
DECISÃO  RESCINDENDA.  PENDÊNCIA  DE 
RECURSO  PERANTE  O  STF.  AUSÊNCIA  DE 
PRESSUPOSTO  DE  CONSTITUIÇÃO  E  DE 
DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO  E  REGULAR  DO 
PROCESSO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  127,  X,  DO 
RITJ/PB.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

-  Imperiosa  a  extinção  da  Ação  Rescisória,  sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 
Código  de  Processo  Civil,  ante  a  ausência  de 
pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo

Vistos etc. 

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Antônio Figueiredo e 

Maria de Fátima Freire Figueiredo, desafiando o Acórdão de fls. 80/89 que deu 

provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Marcelo Figueiredo e 

Maria Aline Nóbrega Figueiredo para, reformando a sentença recorrida, julgar 
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improcedente o pedido formulado na petição inicial da Ação de Usucapião.

Nas  razões  da  presente  Ação  Rescisória,  os  Autores 

fundamentaram  as  suas  irresignações  no  art.  485,  IV  e  V,  do  Código  de 

Processo Civil, argumentando que o Acórdão vergastado além de ter ofendido 

a coisa julgada, violou literal disposição de lei, na medida em que conheceu de 

recurso de Apelação intempestivo, posto que foi intentado após o término do 

prazo recursal, ignorando o trânsito em julgado da sentença.

Por  tais  razões,  pugnaram  pela  procedência  da  Ação 

Rescisória  para  desconstituir  o  Acórdão  rescindendo  e,  proferindo  novo 

julgamento, não conhecer do Recurso de Apelação interposto, ante a existência 

de preclusão temporal, de sentença transitada em julgado, da impossibilidade 

de ter sido manejado em fase de execução do julgado e da impossibilidade de 

se interpor Exceção de Pré-Executividade para apontar nulidade decorrente de 

processo de conhecimento (fls. 02/27).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela 

improcedência da Ação, sustentando, em síntese, que a Rescisória não pode 

ser utilizada para rediscussão da matéria e que os Promoventes não fizeram 

provas de seus argumentos (fls. 768/783).

Às  fls.  411/425,  os  Promovidos  Marcelo  Figueiredo  Filho, 

Mônica Nóbrega de Figueiredo e Maine Nóbrega de Figueiredo apresentaram 

contestação.  Em  preliminar,  pugnaram  pela  extinção  do  processo  sem 

resolução  do  mérito,  VI,  do  CPC,  tendo  que  vista  que  a  presente  Ação 

Rescisória foi ajuizada quando ainda pendente de julgamento no STF, o Agravo 

de Instrumento nº  806597/PB, de Relatoria da Min.  Rosa Weber.  Ainda em 

preliminar,  aventaram a  necessidade  de  formação  de  litisconsórcio  passivo 

necessário de todos os herdeiros do Sr.  Acácio Figueiredo. No mérito,  pela 

improcedência do pedido.

Impugnação às fls. 437/438.

Às.  fls.  468/481,  Maria  Aline Nóbrega Figueiredo apresentou 
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contestação,  adotando  os  mesmos  fundamentos  da  defesa  ofertada  pelos 

demais promovidos

Impugnação à fls. 493/500

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça não ofertou 

parecer de mérito (fls. 504/505).

É o relatório.

DECIDO

“Ab  initio”,  cabe  analisar  a  preliminar  de  carência  da  Ação 

aventada pelos Promovidos.

Com efeito, em que pese os Autores tenham feito referência à 

certidão de fl. 11, como sendo aquela apta a verificar o trânsito em julgado da 

decisão rescindenda, com base nos documentos de fls. 429/431 e em pesquisa 

no  site  do  STF,  percebo  que  ao  tempo  do  ajuizamento  da  presente  Ação 

Rescisória ainda se encontrava pendente de julgamento, perante o Supremo 

Tribunal Federal, o Agravo de Instrumento nº 806597, cuja relatoria coube à 

Ministra Rosa Weber.

Dessa forma, como o supracitado recurso, diga-se, interposto 

pelos Autores, somente transitou em julgado em 05.10.2012, necessário admitir 

que  a  presente  Ação  Rescisória,  protocolizada  em  16.02.2012,  não  podia 

sequer ter sido ajuizada, eis que não haveria como juntar a certidão de trânsito 

em  julgado  da  decisão  rescindenda,  tampouco,  seria  admissível  a  sua 

tramitação simultânea com o processo principal. 

Sobre  o  tema,  vale  transcrever  os  seguintes  precedentes 

jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO 
RESCISÓRIA.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO 
MONOCRATICAMENTE.  DESERÇÃO  DA  APELAÇÃO 
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AFASTADA.  DECADÊNCIA.  ENUNCIADO  N.  401  DA 
SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O 
MÉRITO DA CAUSA.  1.  A decisão  rescindenda  cuidou 
apenas da validade do preparo do recurso da apelação, 
afastando  a  deserção.  Revela-se  incabível,  portanto,  a 
presente ação rescisória,  própria para enfrentar julgado 
que  analisa  o  mérito  da  demanda.  Precedentes.  2.  O 
ajuizamento  da  rescisória  e  o  início  do  respectivo 
prazo decadencial possuem como requisito o trânsito 
em julgado, uno e indivisível, da decisão final sobre o 
mérito  da  demanda,  repelindo-se  a  decadência  por 
capítulos (enunciado n. 401 da Súmula do STJ). Com 
isso,  a  presente ação nem mesmo poderia  ter  sido 
proposta, sendo inviável a tramitação simultânea do 
processo  principal  e  da  rescisória.  Precedentes.  3. 
Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AR 4.939; Proc. 
2012/0058321-0; AL; Segunda Seção; Rel.  Min. Antônio 
Carlos Ferreira; DJE 17/06/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  AÇÃO  E 
RECONVENÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CINDIR  A 
COISA  JULGADA.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  QUE 
ACONTECE  APENAS  DEPOIS  DA ÚLTIMA DECISÃO 
ACERCA  DO  ÚLTIMO  RECURSO  INTERPOSTO 
CONTRA  O  JULGADO  RESCINDENDO.  REQUISITO 
NÃO PREENCHIDO. 1.  É de se destacar que os órgãos 
julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses 
levantadas  pelo  jurisdicionado  durante  um  processo 
judicial,  bastando  que  as  decisões  proferidas  estejam 
devida e coerentemente fundamentadas,  em obediência 
ao que determina o art.  93,  inc.  IX,  da Constituição da 
República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 
do  CPC.  2.  Não  há  como  apreciar  o  mérito  da 
controvérsia com base na dita malversação do artigo 267, 
inciso VI,  do CPC e do art. 41, §4º,  da Lei nº 8666/93, 
uma vez que não foram objeto de debate pela instância 
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do especial no 
ponto por ausência de prequestionamento. Incide ao caso 
a súmula 282 do STF. 3.  A Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o 
termo inicial para ajuizamento de ação rescisória se 
inicia  com  o  trânsito  em  julgado  material,  o  qual 
somente ocorre quando esgotada a possibilidade de 
interposição de qualquer recurso, sendo incabível  o 
trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do 
acórdão  em  momentos  diversos (EREsp  404777/DF, 
Rel.  Ministro  FONTES  DE  ALENCAR,  Rel.  p/  Acórdão 
Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,  CORTE 
ESPECIAL, julgado em 03/12/2003, DJ 11/04/2005) . 4. 
No presente caso, a ora recorrente ajuizou ação ordinária, 
tendo  havido  reconvenção,  em  que  se  discutia  a 
ocorrência  de  fraude  em  processo  de  licitação  -  cujo 
objeto era prestação de serviço de radiodifusão sonora e 
de  imagens  em  Curitiba.  Foi  julgada  parcialmente 
procedente a ação principal e declarada nula a habilitação 
da ré Radio e Televisão Canal 29 do Estado do Paraná 
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Ltda. no processo licitatório, e procedente a reconvenção 
aforada  naqueles  autos  pela  empresa  ré,  tendo  sido 
declarada  desclassificada  a  autora  da  ação  rescisória 
Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda. Contra a referida 
sentença foram interpostas apelações,  tendo o Tribunal 
mantido a sentença integralmente. Interpostos Recursos 
Especial e Extraordinário, foram eles admitidos. O recurso 
especial apresentado da matéria tratada na reconvenção 
foi  apreciado  pelo  STJ,  já  com  trânsito  em  julgado. 
Todavia,  conforme constatado pelo acórdão recorrido, o 
recurso  extraordinário,  apresentado  interposto  pela 
Requerente Radio e Televisão Canal 29 do Paraná Ltda. 
em face  do  acórdão  deste  Tribunal  no  julgamento  das 
apelações,  encontra-se  pendente  de  apreciação  pelo 
Supremo Tribunal Federal.  Portanto, ausente o trânsito 
em  julgado,  inadmissível  o  ajuizamento  da  ação 
rescisória. 5. Embora sejam autônomas, a reconvenção 
e a ação principal são julgadas na mesma sentença, ou 
seja,  as  duas  são  resolvidas  no  mesmo  ato  judicial. 
Assim, como o prazo decadencial da ação rescisória deve 
ter  como  termo  inicial  o  dia  seguinte  da  data  em  que 
transitou  em julgado  o  último  recurso  interposto  contra 
sentença  ou  acórdão,  seja  ela  parcial  ou  integral,  em 
razão da impossibilidade de cindir a coisa julgada, o início 
da contagem do prazo para a apresentação da rescisória, 
no presente caso, só se dará com o trânsito em julgado 
do processo em que foi apresentada a reconvenção. 6. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
não provido.  (REsp 1353473/PR,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
21/05/2013, DJe 28/05/2013)

 "AGRAVO  REGIMENTAL  NA  AÇÃO  RESCISÓRIA. 
PROCESSUAL   CIVIL.   PRAZO  DECADENCIAL  DA 
RESCISÓRIA.  TERMO   INICIAL.  TRÂNSITO  EM 
JULGADO  DA  ÚLTIMA  DECISÃO  PROFERIDA  NO 
FEITO.  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.1.  A 
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  é 
remansosa no sentido de que a coisa julgada é una e 
indivisível,  de  modo que não se cogita a existência de 
trânsito  em  julgado  parcial.2.  Existindo,  na  espécie, 
recurso  pendente  de  julgamento  perante  o  STF, 
verifica-se  a  inexistência  da  coisa  julgada  para 
viabilizar  o  ajuizamento  da  ação  rescisória.3.   Na 
ausência  da  coisa  julgada  material,  carece  ao  autor 
da  ação  rescisória  o interesse juridicamente protegido.4. 
Agravo   regimental   improvido"   (AgRg   na   AR   n. 
4.296/PE,  Rel.   Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 3.9.2009).

Ora, ajuizada a Ação Rescisória antes do trânsito em julgado 

da  decisão  rescindenda,  mister  a  extinção  do  processo  sem  resolução  do 

mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
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válido e regular do processo.

Por fim, observa-se que o inciso X do art. 127 do Regimento 

Interno  deste  Egrégio  Tribunal  confere  poderes  ao  Relator  para  extinguir  o 

processo  de  competência  originária  do  Tribunal  nas  hipóteses  previstas  no 

artigo 267 do CPC, como é o caso sob julgamento.

Isto  posto,  com  fundamento  nos  art.  267,  IV,  do  CPC, 

EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito.

Publique-se. 

Intimações necessárias.

João Pessoa, ____ de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator
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