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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA
DO  JUDICIUM  RESCISSORIUM.  POSTULAÇÃO
VOLTADA  TÃO-SOMENTE  À  ANULAÇÃO  DE  ATOS
PROCESSUAIS  DA  DEMANDA  ORIGINÁRIA.
CONFIGURAÇÃO  DO  JUDICIUM  RESCINDENS.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEFEITO
ESTRUTURAL  DA  EXORDIAL.  PETIÇÃO  INEPTA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO. FACULDADE DO RELATOR.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 127 X DO RI/TJPB C/C 267, IX E ART. 295, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A cumulação, em ação rescisória, do judicium rescindens
e do judicium rescissorium, afora as hipóteses do art. 485,
I, II e IV, do CPC, é obrigatória, sob pena de inépcia da
inicial. 

Vistos etc,

Trata-se de Ação Rescisória intentada por  Joseane Eduardo da Costa
em face de José Leite Irmão, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Comarca de Santa Rita que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c
Reintegração  de  Posse  tombada  sob  o  n.º  033.2012.002.690-2,  julgou  procedente  o
pedido formulado pelo promovido (fls. 02/11).

Na  exordial,  alega  a  autora,  em  síntese,  a  existência  de  vício
procedimental no tocante à citação havida na demanda originária, uma vez que tal ato foi
realizado no momento em que estava viajando. 
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Afirma,  outrossim,  que  como  o  processo  tramitou  à  revelia
houve  cerceamento  de  defesa  e,  em  razão  do  seu  longo  período  de
afastamento, não teve oportunidade de demonstrar os verdadeiros fatos, o que
levou o magistrado a erro, levando-o a proferir decisão de mérito baseado em
alegações falsas e inverídicas. 

Por tais motivos, postula a rescisão da sentença de mérito nos
termos dos incisos III, V, VI, VII e IX do art. 488, em virtude de erro de fato e
negação do direito do contraditório e da ampla defesa, com a consequente
declaração da nulidade de todos os atos praticados após a citação (fls. 02/11).

À inicial, foram colacionados os documentos de fls. 13/94.

Em despacho inicial  98/99,  fora determinada a intimação do
demandante para a emenda à petição inicial, no prazo de 10(dez) dias.

Certidão  exarada  pela  Gerência  de  Processamento,
informando o decurso do prazo sem manifestação (certidão – fl. 103).

É o relatório.

Voto.

Defiro os benefícios da gratuidade processual.

Preliminarmente, registro ser a hipótese de versar a demanda
sobre nulidade do ato de citação realizado de forma fraudulenta no processo
originário.  Desse  modo,  afigura-se  correta  a  interposição  da  vertente  ação
rescisória,  porquanto  o  ajuizamento  da  querela  nullitatis é  admissível,  tão
somente, nas hipóteses de ausência de citação, o que não é o caso dos autos. 

Com  efeito,  é  cediço  que  a  ação  rescisória  tem  por  fim  a
desconstituição  de  sentença  ou  acórdão,  de  modo  a  tornar  sem  efeito  o
comando emergente da decisão da relação jurídica controvertida.  Cuida-se,
portanto, de um instrumento processual, de caráter excepcional, destinado a
superar a coisa julgada e a autorizar a reapreciação das questões imutáveis
nos casos regulados pelo Código de Processo Civil.

Nessa ordem, para a desconstituição dos provimentos judiciais
acobertados  pela  coisa  julgada,  impõe-se  a  estrita  observância  dos
pressupostos elencados na legislação processual civil, estatuídos no art. 485 e
seguintes, senão vejamos:

[...]Art. 488. A petição inicial será elaborada com 
observância dos requisitos essenciais do art. 282, 
devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o
de novo julgamento da causa;

Juiz Ricardo Vital de Almeida
6



Ação Rescisória n.º 0001307-73.2015.815.0000

Ao  tratar  da  hipótese  de  cumulação,  o  dispositivo  legal
emprega o verbo “dever”  no  caput,  impondo ao autor uma obrigação e não
apenas faculdade. 

De igual modo, não há como sustentar a facultatividade com
base  na  expressão  “se  for  o  caso”,  contida  no  inciso  I,  pois  ela  deve  ser
entendida como ressalva necessária para que o artigo não abranja também os
casos em que a cumulação não é cabível, como nas hipóteses de rescisória
por incompetência do juízo ou ofensa à coisa julgada.

Amoldando-se às características e particularidades do tema em
debate,  tem-se  que  a  hipótese  reclama  a  incidência  do  judicium
rescissorium, uma vez que a pretensão se apoia em violação da norma que
trata da arrematação de imóvel, ou seja,  se o ato combatido teoricamente
violou,  de  forma  literal,  disposição  de  lei,  situação  em  que  se  exige  a
consignação expressa de rejulgamento da lide no pedido rescisório.

Sobre o assunto, trago à colação o magistério de  ALEXANDRE

FREITAS CÂMARA amolda-se à matéria. Observe-se (grifei):

A  ‘ação  rescisória’,  portanto,  faz  surgir  processo
novo,  distinto  daquele  em  que  foi  prolatada  a
sentença rescindenda. Há que se dizer, ainda, que
o julgamento da ‘ação rescisória’ deverá se dividir,
ordinariamente, em duas fases, razão pela qual, via
de regra,  terá o autor de formular dois pedidos ao
demandar  a rescisão de sentença.  A omissão do
demandante  em  formular  algum  desses  pedidos,
quando ambos tinham de constar da inicial, deverá
levar ao indeferimento da mesma e à conseqüente
extinção do processo sem resolução de mérito.”1 

Extrai-se  da  interpretação  doutrinária  a  ocorrência  de  duas
fases de julgamento na ação rescisória, quais sejam, o juízo rescindendo e o
juízo rescisório, sendo o primeiro correspondente à apreciação da pretensão
de rescisão do ato judicial atacado. 

Havendo a procedência de tal pedido, passa-se, em regra, ao
segundo  instante,  quando  então  se  examina,  novamente,  o  objeto
esquadrinhado  pela  decisão  dissolvida  no  momento  imediatamente  anterior
para a substituição do julgamento maculado.

Assim  sendo,  caberia  à  postulante  observar  o  disposto  no
inciso I do art. 488 e formular, além do pedido de rescisão da decisão, também
o de novo julgamento a ser proferido pelo tribunal, sob pena de se tornar extra
petita.

Nesse  mesmo  raciocínio  é  o  que  se  extrai  do  princípio
fundamental, chamado de princípio dispositivo, consagrado no art. 2º do CPC,

1 Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 8ª edição, 2004, p. 10
Juiz Ricardo Vital de Almeida
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ao dispor: “nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou
o interessado a requerer, nos casos e forma legais”.

In casu, a autora não constituiu seu pedido de acordo com as
duas fases do julgamento – juízo rescindente e juízo rescisório. 

Na  exordial,  formularam  como  pedido  a  procedência  da
presente Ação Rescisória para  “(...)rescindir a sentença de 1.º grau proferida
pelo juízo da 4.ª Vara da Comarca de Santa Rita/PB nos autos do processo n.º
033.2012.002.690-02, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil,
declarando a nulidade de todos os atos praticados após a citação”.

Por outro lado, reportando-se a outra exigência legal, a saber:
pedido rescisório, quedou-se inerte a autora, porquanto não foi postulado na
petição inicial o rejulgamento da lide, evidenciando, assim, a inépcia da inicial.

Na verdade, não se trata de um excesso de formalismo, este
repudiado  na  concepção  moderna  do  processo,  mas  sim,  de  aplicação  da
norma conforme preceitua a legislação.

A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de ser
obrigatório e explícito o pedido de rescisão e rejulgamento da lide na inicial:

AÇÃO RESCISÓRIA POR ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.  INÉPCIA DA EXORDIAL.
ACÓRDÃO QUE RATIFICA SENTENÇA IMPROCEDENTE.
FALTA DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS RESCISÓRIO E
RESCINDENDO.  INOBSERVÂNCIA  DO  REQUISITO  DO
ARTIGO 488, I, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A
INICIAL.  INÉRCIA  DO  AUTOR.  INDEFERIMENTO  DA
VESTIBULAR. ARTS. 267, I, 295, I; 282, IV; 284, P.Ú., 488,
I,  e  490,  DO  CPC.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.  -  Em  conformidade  com  a  mais  abalizada
Jurisprudência pátria. É obrigatória a cumulação de pedidos
do iudicium rescindens e do iudicium rescissorium, prevista
no art. 488, I, do Código de Processo Civil,  sendo inviável
considerar como implícito o pedido de novo julgamento da
causa  1.  -  Descumprido  o  requisito  do  art.  488,  I,  CPC,
porquanto  ausente  o  pedido  de  cumulação  dos  juízos
rescindente e rescisório, e uma vez inertes os autores, após
intimação para emenda à inicial, é imperioso o indeferimento
da  vestibular  e  a  consequente  extinção  do  feito  sem
resolução de mérito, nos termos da processualística pátria,
precisamente dos artigos 267, I; 295, I; 282, IV; 284, P.Ú.;
488, I; e 490, do CPC.2

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA.  CAUSA DE PEDIR.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO  DA  FUNDAMENTAÇÃO  E  DOS
DISPOSITIVOS  VIOLADOS.  INÉPCIA  DA EXORDIAL.

2(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20064374420148150000, - Não possui -, Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , DJe em  09.03.2015);
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CONCESSÃO  DE  PRAZO  PARA  EMENDA.  INÉRCIA.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  EXTINÇÃO  DA  DEMANDA  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO I,
DO ART. 267, DO CPC, C/C INCISO X, DO ART. 127, DO
RITJPB.   ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  E
OBSCURIDADE  NO  JULGADO.  INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS.  -  Rejeitam-se  os
embargos  declaratórios  quando  o  embargante  não  logra
êxito  em  apontar  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição na decisão embargada.  -  Caracterizando-se a
decisão questionada como clara,  coerente e suficiente  ao
tratar,  expressamente,  dos  motivos  pelos  quais  entendeu
que  a  petição  inicial  da  ação  rescisória  deixou  de
fundamentar  a  incidência  de  cada  inciso  do  art.  485,  do
CPC,  indicado  para  rescindir  o  julgado  no caso concreto,
razão  pela  qual  não  há  no  que  se  falar  em  omissão,
obscuridade,  tampouco  contradição  no  julgamento.  -  De
forma a  valorizar  os  princípios  da celeridade  e  economia
processuais, bem como a sistemática trazida pelo Código de
Processo Civil,  devem os Embargos Declaratórios opostos
contra  decisão  monocrática  do  Relator  serem  julgados
também de forma isolada, porquanto se mostra despiciendo
o conhecimento da questão pelo órgão colegiado.3

Outrossim,  uma  vez  configurada  a  hipótese  de  inépcia  da
petição inicial  e conferido prazo para emenda, inadmissível  a concessão de
nova  oportunidade  nesta  fase  processual,  porquanto  já  advertida  da
possibilidade de extinção do processo no despacho de fls. 98/99.

Agora, somente é oportuno a extinção do feito sem resolução
do mérito  motivada por  defeito  na inicial,  por  julgá-la  inepta,  diante do não
preenchimento dos requisitos legais.

Assim,  considerando  que  o  processo  é  uma  sequência
ordenada de atos processuais, eles devem ser impulsionados para frente não
podendo ser retardados pela desídia proporcionada pelo próprio polo autor.

Por todo o exposto, ante a manifesta inépcia da petição inicial,
extingo o processo sem resolução de mérito, com base no inciso X, do art.
127 X do Regimento Interno deste TJ/PB4 c/c o art.  267 IX e art.  295 I  do
Código de Processo Civil. 

3(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20113264120148150000, - Não possui -, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , DJe  em 21.01.2015)

4Art. 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 órgãos;
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Fixo  a  verba  honorária  advocatícia  sucumbencial  em  R$
1.000,00 (hum mil reais), tomando-se como parâmetro o § 4º, do art. 20 5 do
Código de Processo Civil c/c § 3º, “a”, “b” e “c”, do mesmo dispositivo legal,
ressalvando-se, ainda, a observância do art. 12 da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se.

 João Pessoa,  17 de abril de 2015.

    Juiz Ricardo Vital de Almeida
                 RELATOR

 

G/01

5 Art. 20 -  A sentença condenará  o vencido a pagar  ao vencedor  as despesas  que antecipou e  os
honorários advocatícios.  Essa verba honorária  será devida,  também, nos casos em que o advogado
funcionar em causa própria.  (…) § 3º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por
cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau de zelo do
profissional; b) o lugar de prestação do serviço;c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.§ 4º - Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver  condenação  ou  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
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