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AÇÃO  RESCISÓRIA –  Inexistência  de
violação direta a texto de lei – Inocorrência
de  subsunção  à  regra  do  art.  485,  V,  do
CPC  – Sucedâneo  recursal  –
Impossibilidade  –  Intenção  de  rediscutir
matéria  exposta  em  recurso  perdido  pela
intempestividade  –  Inépcia  da  inicial  –
Precedentes – Indeferimento da vestibular –
Extinção  do  processo  sem  resolução  de
mérito. 

-  Não  cabe  ação  rescisória por  ofensa  à
literal  disposição de lei,  quando a decisão
rescindenda tiver baseada em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais e o
recurso  cabível  interposto  pela  parte  no
processo originário não esteve protocolado
dentro do prazo legal.

-  “A ofensa  a  dispositivo  de  lei  capaz de
ensejar o ajuizamento da ação rescisória é
aquela  evidente,  direta,  aberrante,
observada primo oculi, não a configurando
a  interpretação  razoável,  ainda  que  não
seja a melhor dentre as possíveis; sob pena
de ofensa ao instituto  da coisa julgada e,
em  conseqüência,  ao  princípio  da
segurança  jurídica.”  (AgRg  no  REsp
974.764/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
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QUINTA TURMA,  julgado  em 19/02/2009,
DJe 23/03/2009)

Vistos, etc.

Aluísio Calçados, devidamente qualificado
nestes  autos,  propôs  “ação  rescisória” (fls.  02/11) contra  Maria  Edilene
Silva  Sousa,  pretendendo,  em  suma,  rescindir  decisão proferida por
Desembargador deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que,
em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
ato  ilícito”,  negou  seguimento  ao  apelo,  mantendo  a  sentença  que  havia
julgado procedente  os pedidos  contidos naquela demanda e  condenado à
empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Na petição inicial, aduz o autor, em síntese,
que  a  decisão  proferida  por  este  egrégio  Tribunal  fere  dispositivo  de  lei,
consubstanciado no art. 186 do Código Civil, que trata da indenização por ato
ilícito.

Registra  o  promovente,  em  resumo,  o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que inexiste indenização por
dano moral quando comprovada a preexistência de outras legítimas inscrições
em órgão de proteção ao crédito contra a consumidora.

Alega  o  demandante  que  a  promovida
possui  outras  14  (catorze)  inscrições  legítimas  contra  si  junto  ao  SPC,
descabendo se considerar o fato desta ter  sofrido  dano moral  em razão da
negativação.

Menciona  Súmula  de nº  385 do STJ, que
possui a seguinte redação: “Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando  preexistente
legítima  inscrição,  ressalvado  o  direito  ao  cancelamento.”;  e  transcreve
jurisprudência que entende aplicável à hipótese dos autos. 

Requer,  com isso, que seja desconstituída
a decisão proferida por este egrégio Tribunal e, ao final, seja proferida outra,
substitutiva, de  improcedência do pedido  de indenização por danos morais,
“ante a absoluta e literal violação ao art. 186 do Código Civil, nos termos da
Súmula 385 do STJ” (“sic”).

A  exordial  veio  acompanhada  de
documentos às fls. 12/143.
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Decisão de fls.  147/151,  de lavra do Juiz
convocado Ricardo Vital de Almeida, indeferindo o pedido liminar rescisório.

Contra esta decisão liminar, o autor interpôs
agravo interno, fls. 154/162, que não foi conhecido (fls. 177/181), em razão de
sua intempestividade.

Devidamente  citada,  a  promovida  não
contestou a demanda, conforme noticia certidão de fls. 191.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 197/199, entende não ser o caso
para a sua manifestação, devolvendo os autos para regular processamento do
feito.

É o breve relato. 

Decido:

No  caso  em  debate,  impõe-se  arguir,  de
ofício, para, posteriormente, acolher, a preliminar de inépcia da inicial.

Isto porque, resta evidenciada a utilização
de ação rescisória pelo autor como sucedâneo recursal, na medida em que
teve  agravo  interno  interposto  contra  decisão  monocrática  naquela  “ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por ato ilícito” não
conhecido pelo Tribunal, por intempestividade do recurso; e, agora, o autor
tenta que se analise a matéria objeto de recurso pela via rescisória.

Com efeito,  não se enquadrando os fatos
alegados na inicial em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo  485 do
CPC,  impõe-se  indeferir a  vestibular da  ação  rescisória  e  julgar extinto  o
processo. 

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a
ação rescisória, previu, com base em rol taxativo inserto no artigo  485, as
hipóteses em que admitida a rescisão de sentença de mérito transitada em
julgado. 

Referido  dispositivo  é  exaustivo,  exigindo
para  a  rescisão  do  “decisum”  trânsito  em  julgado  e  enquadramento  das
circunstâncias fáticas a uma ou mais das hipóteses nele arroladas.

3



Ação Rescisória nº 2000202-95.2013.815.0000

O  fundamento  adotado  na  decisão  em
que  se  deseja  rescindir  não  constitui  entendimento  que  ofenda
disposição  de  lei,  que  pressuponha  a  aberração  da  discrepância  da
interpretação consagrada. 

O inconformismo  do suplicante  com  o
resultado da ação faz brotar dos autos nada mais do que o desejo de
reexame da decisão ali proferida, objetivando, simplesmente, renovar   os  
argumentos expostos em agravo interno intempestivo    na própria ação  
originária, o que definitivamente não pode ser admitido  .   

Sobre a matéria, cabe colacionar o pontual
aresto, a saber:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
Mantida a decisão monocrática, eis que ausentes razões
bastantes à reforma. AÇÃO RECISÓRIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  INÉPCIA  DA
INICIAL. É inepta a inicial de ação rescisória que visa
substituir  recurso  próprio  perdido  pela
intempestividade. Questão  enfrentada  e  afastada  na
decisão.  Art  295,  I,  c/c  parágrafo  único,  II,  do  CPC.
Inicial  indeferida.  Agravo  regimental  improvido.
(Agravo  Regimental  Nº  70022420111,  Décima  Nona
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Guinther Spode, Julgado em 11/03/2008) 
(AgRg  no  REsp  974.764/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA
VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/02/2009,  DJe
23/03/2009)

Ademais,  sobre  a  impropriedade  da  ação
rescisória  quando  inexiste  violação  literal  a  dispositivo  de  lei,  colhe-se da
jurisprudência deste egrégio Tribunal Estadual:

AÇÃO  RESCISÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO
LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI.  INOCORRÊNCIA.
IMPLANTAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO.  COTAS  DE
PRODUTIVIDADE DO FISCO. REEXAME DE FATOS
E  PROVAS.  REJULGAMENTO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  QUESTÃO  RESERVADA  A
RECURSO NÃO INTERPOSTO. DESCABIMENTO DA
RESCISÓRIA ENQUANTO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 267,
I;  295, V; e 490, I,  DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - A ação rescisória por
ofensa  à  literal  disposição  de  lei  pressupõe  violação
frontal e direta à literalidade da norma jurídica. In casu,
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"O agravante não demonstrou a alegada ofensa literal à
disposição  de  lei  a  ensejar  a  rescisão  do  julgado,
utilizando-se  da  ação  rescisória  como  sucedâneo
recursal. A ação rescisória não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso, uma vez que destinada apenas a
situações arroladas taxativamente no art. 485 do CPC,
em casos de flagrante transgressão à lei,  que não é a
hipótese";. -  "A ação rescisória não pode ser utilizada
como sucedâneo  recursal,  sendo  cabível  tão  somente
em situações em que é flagrante a transgressão da lei, o
que não ocorre no caso dos autos. O fato de o julgado
haver adotado interpretação menos favorável  à parte,
ou mesmo a  pior  dentre  as  possíveis,  não justifica  o
manejo da rescisória, uma vez que não se cuida de via
recursal com prazo de 2 anos. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01006236920098150000,  -  Não  possui  -,  Relator
MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 14-07-2014).

AÇÃO  RESCISÓRIA  Pretensa  violação  a  literal
disposição de  lei  Súplica  pela  procedência  do  pedido,
com a  consequente  rescisão  do  julgado questionado e
denegação  da  segurança  no  processo  originário
Preliminar de inépcia da inicial Impossibilidade jurídica
do pedido e falta de correlação entre os fatos narrados e
a conclusão Rejeição - Ausência de afronta direta a texto
legal  ou  princípio  do  direito  Manutenção  da  decisão
Improcedência.  A  possibilidade  jurídica  do  pedido
corresponde  à  inexistência,  na  ordem  jurídica,  de
proibição  à  formulação  do  pedido  deduzido,  não
havendo que se perquirir, nesse momento, a respeito da
procedência ou improcedência do feito, o que se afigura
matéria  reservada  à  análise  meritória.  -  Se  de  uma
simples leitura da peça vestibular, infere-se a correlação
lógica entre os fatos e a conclusão, porquanto possível
dela se retirar com clareza o pedido, a causa de pedir e a
relação  lógica  entre  ambos,  rejeitada  deve  ser  a
prefaciai de inépcia. - É cediço na Corte que para que a
ação  rescisória  fundada  no  art.  485,  V,  do  CPC,
prospere,  é  necessário  que  a  interpretação dada pelo
decisum rescindendo seja  de  tal  modo aberrante  que
viole  o  dispositivo  legal  em  sua  literalidade.  Se,  ao
contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as
interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-
se recurso ordinário com prazo 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020040220374002,  1  SEÇÃO  ESPECIALIZADA
CIVEL, Relator Leandro dos Santos , j. em 03-04-2013) 

Assim,  não  restando  demonstrado  que  a
decisão transitada em julgado ofendeu expressamente texto de lei, descabe a
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reanálise da matéria.

Diante  do  exposto,  acolho  a  preliminar
levantada  de  ofício e  indefiro  a  inicial,  extinguindo  o  processo  sem
resolução de mérito, com base no art. 295, I, do CPC, combinado com o art.
267, I, também do CPC. 

Em razão da ausência de manifestação da
ré nos autos, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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