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DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
RESCISÓRIA  CONTRA  SENTENÇA
SUBSTITUÍDA  POR  ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE  JURIDICA  DO  PEDIDO.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- “Ainda que o acórdão "confirme" a sentença
recorrida,  haverá a substituição integral  desta
por aquele.” (Código de processo civil  comentado e
legislação  extravagante,  10  ed.,  São  Paulo:  Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 849).

 Havendo acórdão que se pronunciou sobre o
mérito da demanda, este passa a substituir a
decisão  exarada  pelo  Juízo  a  quo.  Deste
modo,  eventual  ação  rescisória  direcionada
para  desconstituir  a  sentença  desagua  na
impossibilidade jurídica do pedido. 

 Ação extinta,  sem resolução do mérito,  por
força do artigo 267, VI do CPC

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Ação  Rescisória  ajuizada  pela  Engencil
Empresa de Engenharia Civil Ltda. em razão de sentença que, na ótica
do autor, deve ser rescindida por erro de fato (inciso IX do art.485 do CPC).

Aduz que a lide originária tinha como objeto a permuta de
imóveis entre a Engencil Empresa de Engenharia Civil Ltda. e José Franco
Neto, mas que este omitiu  que o imóvel  estava com restrições junto ao
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IPHAEP, fato este que só foi descoberto após a assinatura da promessa de
compra  e  venda.  Alega  que  diante  dos  vícios  que  impediam  a
concretização da promessa de compra e venda, a  Engencil não devolveu o
pagamento dado pelo promitente comprador e fez com que o apartamento
situado a Av.  Monsenhor  Odilon Coutinho,404,  voltasse para a posse e
propriedade da empresa. Em razão deste fato, José Franco Neto ajuizou
ação  judicial  onde  o  bem  passou  a  lhe  pertencer,  podendo,  inclusive,
aliena-lo. 

Alega o autor que houve erro material porque o julgamento
foi  feito  tendo  como  base  o  depoimento  de  apenas  uma  testemunha,
ignorando  as  demais  testemunhas  e  os  documentos  acostados.  Relata
também que a sentença afirma que a Engencil deveria ter procurado saber
sobre  as  restrições  do  bem,  ignorando  que  a  empresa  procurou  saber
sobre os gravames, mas até hoje o imóvel situado à Av. Professora Alice
Azevedo,  nº175,  continua  sem qualquer  gravame em cartório,  conforme
certidão  obtida  junto  ao  cartório  Carlos  Ulysses,  apesar  do  bem  estar
tombado pelo IPHAEP.

Requer, assim, seja concedida liminar com antecipação dos
feitos  rescindendos  para  a  suspensão  do  cumprimento  de  sentença  do
processo originário de nº 200.2000.002.574-8 para que não haja registro do
imóvel situado a Av. Monsenhor Odilon Coutinho, 404, apto.901.

Por  fim,  pede   que  “seja  jugada  procedente  a  presente
demanda  para  a  reforma  da  sentença  julgando  como  rescindida  a
promessa de compra e venda com a resolução da mesma nos termos da
supracitada clausula sétima, bem como a condenação para pagamento de
perdas e danos e danos morias à presente parte autora.”(fl.16).

Juntou os documentos de fls. 17/189.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 193/195.

Foi  requerido deferimento da gratuidade processual  às fls.
198/200.

Às fls. 223/225 foi  indeferido o pedido o pedido de justiça
gratuita pleiteado pela autora.

Agravo  interno  às  fls.229/230,  pugnando  pela  reforma  da
decisão  que  indeferiu  a  gratuidade  processual,  sendo  o  pleito  negado
provimento, nos termos do Acórdão de fls. 240/242.

Foi interposto recurso extraordinário às fls. 248/251.

Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba às
fls.261/261v,  inadmitindo  o  recurso  extraordinário,  sob  o  fundamento  de
inexistir nas razões do recurso preliminar de repercussão geral.
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Em face  do  indeferimento  do  pedido  de  justiça  gratuita  e
conseqüente  desprovimento  do Agravo Interno  interposto,  o  promovente
procedeu ao pagamento das custas judiciais e da caução, fazendo juntar o
comprovante de fl. 269.

O promovido, José Franco Neto, apresentou contestação às
fls. 295/303, aduzindo, em sede de preliminar, o não cabimento da ação
rescisória e da inexistência de erro de fato. No mérito, aduz, em síntese,
que o argumento da suplicante de que desconhecia o registro do imóvel
junto ao IPAHEP não deve ser acatado,  pois   nos termos da sentença,
deveria  a  Empresa  que  lida  na  área  de  construção,  deveria  ter  tido  a
cautela de verificar junto ao IPAHEP se o citado imóvel encontrava-se ou
não tombado.

Impugnação à contestação às fls. 313/315.

Razões finais  ás fls.  327/335,  pela  Engecil  –  Empresa de
Engenharia Civil Ltda, e às fls. 338/344, pelo promovido, José franco Neto.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  349/357,
opinando  pelo  acolhimento  da  preliminar  de  inépcia  da  inicial,  ante  a
ausência de pedido de rescisão do acórdão que manteve a r. sentença de
primeiro  grau,  ou,  caso  não  seja  acolhida  a  preliminar,  se  inclina  pela
improcedência do pedido de rescisão do acórdão, ante a inexistência de
erro de fato.

É o relatório.

Decido.

A rescisória é uma ação que inaugura nova relação jurídico-
processual e, como tal, sujeita-se às condições da ação e aos pressupostos
processuais de validade e de existência.

No caso vertente, o indeferimento da inicial se impõe face à
carência da ação, corolário da impossibilidade jurídica do pedido.

Observo que na narração dos fatos e fundamentos jurídicos
a autora pretende rescindir a r. sentença proferida nos autos da Ação de
Adjudicação Compulsória nº 200.2000.002.574-8, ajuizada por José Franco
Neto, ora promovido, com fundamento no artigo 485, IX, do CPC, ou seja,
seja, sentença fundada em erro de fato.

O pedido se revela juridicamente impossível, pois, conforme
consta  das  cópias  acostadas  pela  própria  autora,  a  sentença  foi
substituída  pelo  Acórdão  de  fls.  120/124,  que  em  julgamento
colegiado, por unanimidade, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, negou provimento ao recurso da empresa.

Ademais, em que pese o julgamento do recurso de apelação
seja pelo desprovimento, observo que a C. Primeira Câmara Cível apreciou
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expressamente  o  mérito  da  controvérsia,  conforme  se  infere  do  voto  e
acórdão de fls. 120/124, que peço vênia para transcrever trecho do julgado:

“Sustenta  a  apelante  que  o  contrato  firmado  é
nulo, eis que foi dado como parte do pagamento do
negócio  jurídico  um  bem  imóvel  tombado  com
registro  no IPHAEP, sem contudo observar,  para
tanto,  a prévia comunicação ao Estado, a fim de
que exerça seu direito de preferência.

Ora, a legislação que regulamenta e dispõe sobre
o  cadastramento  e  Tombamento  dos  bens
culturais,  artístico  e  históricos  no  Estado  da
Paraíba,  não  impede  que  seus  proprietários
realizem  sobre  os  mesmos  negócios  jurídicos,
todavia,  nos  casos  de  alienação,  deve  ser
observado o direito de preferência do Estado.

É bem verdade que não consta nos autos qualquer
prova  do  exercício  do  prefalado  direito  de
preferência,  todavia,  compete  ao  órgão
interessado,  sentindo-se  prejudicado  com  a
alienação do bem tombado, pleitear a anulação da
venda,  e  não  ao  novo  adquirente,  que  tenta
rescindir  o  acordo  firmado,  sob  o  argumento  de
que não foi  observado o art.  22, §2º,  do Decreto
Estadual.

Vale  ressaltar  também,  a  apelante  trata-se  de
construtora,  pessoa  jurídica  do  ramo  imobiliário,
que  possui  grande  conhecimento  nessa  área,
assim, cabendo a ela, como é aconselhável a todo
indivíduo que adquire um bem, investigar sobre a
procedência  do  imóvel,  dado  como  parte  no
pagamento  do  negócio  jurídico,  verificando  se
sobre ele existe algum ônus. No momento em que
a construtora assina o pacto sem antes averiguar
as condições do bem, assume o risco.

Junte-se  aos  argumentos,  o  depoimento  do
corretor de imóveis de fls. 143, que afirmou ter a
apelante  conhecimento  de  que  o  imóvel  da  Rua
Alice de Azevedo era tombado,  desmoronando a
alegação  que  não  sabia  da  circunstância  que
incidia sobre o bem, isto é,   do seu cadastro no
Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  do
Estado da Paraíba. Não restando, por conseguinte,
demonstrado que o recorrido ocultou dolosamente
esta informação.” (fls.122)
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Depreende-se daí  que o  julgamento  em segundo  grau  de
jurisdição substituiu integralmente a sentença, nos termos do art. 512 do
Código de Processo Civil.  Nesse sentido, prelecionam Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery:

“Ainda  que  o  acórdão  "confirme"  a  sentença
recorrida,  haverá a substituição integral  desta
por aquele.” (Código de processo civil comentado
e  legislação  extravagante,  10  ed.,  São  Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 849).

Portanto, como a sentença foi substituída, não há se falar em
sua desconstituição  pela  via  da  ação rescisória,  pelo  que tal  pedido  se
afigura juridicamente impossível.

A  propósito  do  tema,  trago  à  colação  os  seguintes
precedentes:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
NULIDADE DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO
DE  RESCISÃO  DA  SENTENÇA
INTEGRALMENTE  SUBSTITUÍDA  POR
ACÓRDÃO  PROFERIDO  NO  SEGUNDO  GRAU
DE JURISDIÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ART.
512  DO  CPC.  CARÊNCIA  DA  AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.  1.  A
presente ação rescisória impugna sentença e não
o acórdão que a substituiu. Com a apreciação do
recurso de apelação pelo Tribunal ad quem, restou
substituída  a  sentença  anteriormente  proferida.
Incidência  do  efeito  substitutivo  dos  recursos
previsto no artigo 512 do CPC. O fundamento da
rescisória  deve dirigir-se  à  decisão  substitutiva  e
não à substituída. 2. Em conseqüência, somente o
acórdão proferido na segunda instância é passível
de  desconstituição  por  meio  de  ação  rescisória,
afigurando-se juridicamente impossível a pretensão
de rescindir a sentença proferida pelo Juízo a quo.
Precedentes  do  TRF/1ª  Região.  4.  Processo
extinto  sem o  julgamento  do  mérito.”  (TRF-1,  3ª
Seção,  AR  9201059779,  Rel.  Des.  Fed.  Selene
Maria de Almeida, e-DJF1, 20/02/2009, p. 186)

“PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA DE MÉRITO
INTEGRALMENTE  SUBSTITUÍDA  POR
ACÓRDÃO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO.  CERTIDÃO  DE  TRÂNSITO  EM
JULGADO  DO  ACÓRDÃO  EXARADA  POR
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DIRETORA  DE  SECRETARIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA (fl.  06). EXTINÇÃO
DO  PROCESSO  SEM  A  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.  ART.  267  VI,  DO  CPC.  AÇÃO
RECISÓRIA  NÃO  CONHECIDA.  1-  "Como  o
acórdão  que  dá  ou  nega  provimento  a  recurso
substitui a sentença impugnada, só ele está sujeito
a  ser  impugnado  por  ação  rescisória  e  não  a
sentença. O fundamento da rescisória deve cingir-
se à decisão substitutiva e não à substituída".  2-
Não  cabe  ajuizamento  de  ação  rescisória  contra
sentença  monocrática,  na  medida  em  que  o
julgado proferido por esta Egrégia Corte (certidão
de fl. 06), ainda que tenha confirmado a decisão de
primeiro grau, conheceu do recurso e julgou-lhe o
mérito,  ocasionando  a  substituição  integral  desta
por  aquele.  Assim  sendo,  operou-se  o  efeito
substitutivo, e o acórdão que substituiu a sentença
recorrida  é  que  deveria  ter  sido  impugnado  por
esta ação rescisória. 3- Processo que se extingue
sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267,
VI, do CPC, por impossibilidade jurídica do pedido.
Ação  rescisória  não  conhecida.  Custas  e
honorários  advocatícios,  que  fixo  em R$400,00.”
(TRF-1, 1ª Seção, AR 9601311025, Rel. Des. Fed.
Francisco  de  Assis  Betti,  e-DJF1  19/12/2008,  p.
148)

Na hipótese dos autos, a única decisão de mérito passível de
rescisão seria o v. acórdão, que julgou a apelação da Engencil, o qual, no
entanto, não foi sequer mencionado pela autora.

Em face de todo o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto
o  processo,  sem resolução  do  mérito  (CPC,  arts.  295,  I  c/c  parágrafo
único, III).

Tendo  em  vista  o  aperfeiçoamento  da  relação  jurídico-
processual,  condeno  a  autora  ao  pagamento  da  verba  honorária,  que
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

P. I.

João Pessoa, 12 de Fevereiro de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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