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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2013746-19.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador João Alves da Silva
AUTOR     :  Luzinete Pessoa dos Santos  (Adv. Braz Oliveira Travassos Quarto Netto – 

OAB/PB nº 18.452)
RÉU           :  Prefeito do Município de Conceição (Adv. Avani Medeiros da Silva – OAB/PB 

nº 5.918)

AÇÃO  RESCISÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE  DOLO  DA  PARTE 
VENCEDORA.  REJEIÇÃO.  OBTENÇÃO  DE  DOCUMENTO 
NOVO E ERRO DE FATO.  COMPROVAÇÃO.  EXPEDIÇÃO DE 
NOVO  DECRETO  MUNICIPAL  DECLARANDO  NULO  OS 
ANTERIORES E RECONVOCANDO TODOS OS APROVADOS. 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

- É pressuposto para o cabimento da ação rescisória por erro de fato 
que sobre ele não tenha havido controvérsia ou pronunciamento 
judicial no processo anterior. Precedentes do STJ: AR 834/RN, DJ 
18/10/2004; AR 464/RJ, DJ 19/12/2003; AR 679/DF, DJ 22/04/2002. A 
ausência de pelo menos um desses requisitos infirma o êxito da 
pretensão rescindente,  à  luz do inciso IX do artigo 485 do CPC. 
Recurso a que se nega provimento.” (TST – ROAR 759013 – SBDI 2 
– Rel. Min. Antônio José de Barros Levenhagen – DJU 06.09.2002). 

-  “A  ação  rescisória  não  se  presta  a  apreciar  a  boa  ou  má 
interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua 
complementação”  (RESP.  147796-MA,  Min.  Sálvio  de  Figueiredo 
Teixeira, DJ de 28.06.1999, p. 00117).

- Denota-se, in casu, a configuração de erro de fato apto a legitimar 
a rescisão do julgado, sobretudo porque a decisão atacada, ao julgar 



procedente o recurso apelatório e denegar a segurança pleiteada, 
não  levou  em  consideração  a  expedição  do  Decreto  nº  40/2013, 
declarando nulos os decretos anteriores e reconvocando todos os 
aprovados, com todos os direitos subjetivos à nomeação e posse. 

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 2ª Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  julgar procedente o  pedido,  nos termos do voto do relator, 
integrando a presente decisão a súmula de julgamento constante da fls. 717.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  rescisória,  com  pedido  de  liminar,  proposta  por 
Luzinete Pessoa dos Santos, objetivando desconstituir decisão monocrática de relatoria do 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz que deu provimento aos recursos oficial e apelatório, 
reformando a sentença de primeiro grau e denegando a segurança pleiteada. 

Inicialmente,  pugna  pela  concessão  da  gratuidade  judiciária, 
dispensa do depósito previsto no art. 488, II, CPC e necessidade sustentação oral.

Em extensa argumentação, a autora sustenta estar a ação fundada no 
art.  485,  III,  VII  e  IX,  do  CPC,  por  resultar  de  dolo  da  parte  vencedora,  obtenção  de 
documento novo e fundada em erro de fato.

Segundo defende, a decisão monocrática merece reforma tendo em 
vista erro de fato consistente a “apresentação de várias informações inverídicas feitas pela 
parte apelante”, que a decisão judicial rescindenda partiu de premissa equivocada, visto 
que o mandado de segurança foi impetrado com o fim de tornar sem efeito o Decreto 
Administrativo Municipal nº 002/2013, e não dar posse à impetrante, como entendeu o 
douto Relator.

Assevera que a requerente tomou posse originalmente em seu cargo 
público  não  por  força  de  decisão  judicial,  mas  porque  a  Prefeita  convocou  todos  os 
candidatos aprovados e classificados no concurso público em referência, não havendo se 
falar em necessidade de escoamento do prazo de validade do concurso público.

Alega,  outrossim,  preterição  de  convocação  por  força  de  ação 
judicial, violação ao princípio constitucional do prazo de validade dos concursos públicos, 
previsto no art. 37, III, da Constituição Federal e a não violação do art. 21 da Lei nº 101 de 
2000, que dispõe sobre o aumento dos gastos públicos nos últimos 180 dias anteriores ao 
final do mandado.



Quanto  à  antecipação  da  tutela,  registra  a  necessidade  de  sua 
concessão, notadamente pelo risco de prejuízo à autora, decorrente da evidência do fumus  
boni iuris e do periculum in mora.

Pede,  ao  final,  a  concessão  de  liminar,  a  fim  de  que  proceda  a 
reintegração da autora  no cargo anteriormente  ocupado  com a percepção de  todas  as 
vantagens  salariais  e,  no  mérito,  pela  procedência  do  pedido,  rescindindo  a  decisão 
monocrática e proferindo outra em seu lugar.

Pedido liminar restou indeferido (fls. 559/560).

Contestação apresentada às fls. 632/639.

Documentos juntados às fls. 656/673.

Alegações finais às fls. 679/685 e 688/697.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela improcedência da 
ação rescisória (fls. 699/704).

É o que importa relatar.

VOTO

De  início,  defiro  o  pedido  de  gratuidade  judiciária  com  seus 
consectários legais.

A pretensão  da  ação  rescisória  ajuizada  pela  autora  funda-se  em 
violação aos incisos III, VII e IX do art. 485 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a decisão monocrática que denegou a segurança 
pleiteada merece reforma tendo em vista erro de fato consistente na “apresentação de 
várias  informações  inverídicas  feitas  pela  parte  apelante”,  que  a  decisão  judicial 
rescindenda  partiu  de  premissa  equivocada,  visto  que  o  mandado  de  segurança  foi 
impetrado com o fim de tornar sem efeito o Decreto Administrativo Municipal nº 002/2013, 
e não dar posse à impetrante, como entendeu o douto Relator.

Pois bem. Esclarecem Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro que 
a ação rescisória desencadeia o exercício de três juízos: admissibilidade, judicium rescindens  
e judicium rescisorium.

O  Juízo  rescindens,  acentuam  os  sobreditos  autores,  “é  o  juízo 
rescindente contido na ação rescisória, em razão do qual será decidido se deve, ou não, ser 
desconstituída a coisa julgada. Enfim, o juízo ‘rescindens’ consiste no pedido, formulado 



pelo autor da ação rescisória, para que seja desconstituída a decisão trânsita em julgado”, 
presente, pois, em todas as hipóteses de ação rescisória previstas no art. 485 do CPC (In. 
Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. Salvador: Jus Podium, 2008. Vol. 3, p. 416).

Por  meio  do  Juízo  rescissorium,  continuam,  “o  tribunal,  na  ação 
rescisória,  promove um novo julgamento da causa. O exercício do juízo ‘rescissorium’, 
como  se  percebe,  depende  de  prévio  acolhimento  do  juízo  ‘rescindens’.  O  judicium 
rescindens é preliminar ao judicium rescissorium. É exemplo da cumulação sucessiva em que 
o primeiro pedido é preliminar ao segundo” (In. op. cit., p. 417).

O  primeiro  ponto,  portanto,  a  analisar-se  diz  respeito  à  própria 
admissibilidade da ação rescisória, por meio da qual se examina o cabimento da pretensão 
rescisória.

Trata-se,  pois,  a  rescisória  de  ação  autônoma  de  impugnação,  de 
competência  do  Tribunal  de  Justiça,  cujo  ajuizamento  provoca  a  instauração  de  novo 
processo e nova relação jurídica processual, desta feita com o objetivo de desfazimento da 
coisa  julgada  material,  em consonância  com o regime jurídico  disposto  no  Código  de 
Processo Civil, arts. 485 e seguintes.

Nada  obstante,  a  Rescisória  possui  condições  específicas  da  ação, 
quais  sejam,  a  existência  de  uma  sentença  de  mérito  transitada  em  julgado  e  a 
configuração  de  um dos  fundamentos  de  rescindibilidade (CPC,  art.  485),  além  de se 
observar o prazo decadencial de dois anos.

Neste caso e nos autos da ação mandamental, a parte ora promovida, 
alegando  ter  sido  exonerada  dos  quadros  da  Administração  Municipal,  impetrou 
mandado de segurança visando anular o Decreto Executivo nº 02/2013, que suspendeu 
todas as nomeações.

Este  Tribunal,  em decisão da lavra do Des.  José Aurélio  da Cruz, 
monocraticamente, decidiu pelo provimento do recurso apelatório e da remessa oficial e, 
consequentemente, pela denegação da segurança pleiteada. 

Inconformada com tal decisão a parte autora ajuizou a presente ação 
aduzindo que houve dolo da parte vencedora (inciso III), existência de documento novo 
(inciso VII) e erro de fato (inciso IX) a ensejar a rescisão do julgado.

Lembremos  que  o  dolo  da  parte  vencedora  refere-se  ao  dolo 
processual, que se configura na atuação processual do adversário, no intuito de impedir 
ou dificultar a atuação realmente processual;  ou quando a outra parte age de forma à 
influenciar o Julgador na prolação de decisão injusta. 

Não vislumbro a ocorrência de qualquer destas situações, haja vista 



que a a parte promovida não dificultou ou impediu a atuação do autor no processo, bem 
como, que o seu agir influenciou, com exclusividade, no resultado final da demanda. 

A esse respeito, Pontes de Miranda, in Tratado da Ação Rescisória, 
1998, p. 244:

“Na  espécie  do  Art.  485,  III,  o  que  é  necessário  para  a 
rescindibilidade é que,  se  não tivesse havido o dolo,  a  sentença 
seria diferente (favorável à outra parte), mesmo só em algum ponto 
ou em alguns pontos.”

O mesmo entendimento fica demonstrado pela seguinte decisão:

“Para obter-se a desconstituição da sentença, com fundamento no 
art. 485, III, do CPC, é preciso demonstrar na rescisória que o dolo 
do vencedor foi causa direta e exclusiva da prestação jurisdicional 
entregue. O dolo não se presume. Compete à autora a comprovação 
do dolo com que a ré tenha agido no curso da ação em que foi 
proferida a sentença rescindenda.” (TJPR – AR 7.151-0 – Relator Ac. 
un. do 1º Gr de Câms. Civs. Do TJPR de 03.03.1994, na AR 7.151-0, 
rel. Des. Osiris Fontoura)”

Ou, ainda, pelo julgado mencionado in Código de Processo Civil – 
Theotônio Negrão, ed. 41, p. 636:

“O dolo a que se refere o art. 485, inciso III, 1ª parte, do CPC, “é o 
dolo processual, representado pela má fé ou deslealdade com que, 
no  processo  rescindendo,  a  parte  levou  o  julgador  à  decisão 
impugnada” (RTFR 157/51)     

E acrescenta:

“Não caracteriza dolo processual, ensejador a propositura de ação 
rescisória,  o simples fato de a parte silenciar  a respeito de fatos 
contrários a ela, posto que tal proceder não constitui ardil do qual 
resulta cerceamento de defesa ou o descio do juiz de uma sentença 
justa” (RT 673/67).

Dessa  forma,  o  dolo  da  parte,  pressuposto  à  rescindibilidade  do 
Acórdão, não restou caracterizado, eis que não se verificou o dolo processual que obstasse 
a prática pela parte ex adversa de determinado ato que tivesse relação causal entre este e a 
decisão.

Por outro lado, no tocante à presença de documento novo (inciso VII) 



e à alegação de erro de fato na decisão (inciso IX), tenho que merece prosperar a referida 
decisão.

É por todos sabido que se tem como requisitos à caracterização do 
erro de fato em julgamentos de Ação Rescisória: a) a decisão deve estar baseada no erro de 
fato,  sendo  causa  determinante  da  decisão;  b)  não  ter  havido  controvérsia  ou 
pronunciamento  judicial  a  respeito  e;  c)  que  seja  aferível  pelo  exame  das  provas  já 
constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção de novas provas na 
ação rescisória para sua demonstração.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia girou em torno 
da nomeação da autora no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Conceição, 
apesar  de  haver  vários  decretos  exonerando,  anulando  o  certame e  restabelecendo  os 
nomeações anteriores.

O Relator do feito alicerçou a sua decisão no fato de que a nomeação 
da autora se deu por força de liminar proferida nos autos do Processo nº 015.2012.000944-
2/001  e  denegou  a  segurança  pleiteada,  conferindo  discricionariedade  para  a 
Administração Municipal em nomear os candidatos aprovados.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de erro de fato e a existência de 
documento novo a influenciar o mérito da decisão, haja vista que o Relator expressamente 
consignou que a  nomeação dos  candidatos  se  deu por força  de  liminar  anteriormente 
deferida, o que não é o caso dos autos, já que a autora foi nomeada por ato do próprio 
Poder Executivo Municipal. 

Nesta senda, relevante discorrer sobre o cabimento da rescisória por 
erro  de  fato,  mostrando  salutar  a  lição  de  Sérgio  Rizzi,  transcrita  por  Fredie  Didier  e 
Leonardo Carneiro da Cunha:  “dá-se o erro de fato quando a decisão for fundada na 
suposição de um fato inexistente, ou quando a decisão for fundada na suposição de um 
fato  inexistente,  ou quando considerar  inexistente  um fato  efetivamente  ocorrido.  É 
indispensável,  num  como  noutro  caso,  que  não  tenha  havido  controvérsia,  nem 
pronunciamento  judicial  sobre  o  fato,  e  que  o  erro  se  evidencie  dos  autos  ou  de 
documentos da causa (art. 485, IX, § 1º e 2º, do Código)”1.

Avançando com seus ensinamentos, os próprios autores em apreço 
lecionam categoricamente que “o erro deve ser de fato, não permitindo a ação rescisória o 
erro de direito. A suposta injustiça da decisão, bem por isso, não dá azo ao ajuizamento 
nem ao acolhimento da ação rescisória”.

Logo, à luz da doutrina citada, a rescisória fundada em erro de fato 
só poderá ser procedente quando o julgador, equivocadamente, tenha firmado suas razões 
com base em situação fática inexistente ou, de outra banda, tenha deixado de considerar 

1 Curso de Direito Processual Civil. Didier Jr, Fredie; Carneiro da Cunha, Leonardo José. 7ª ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2009, 425. 



fatos efetivamente demonstrados, tal como ocorreu in concreto.

À luz de tal entendimento, fundamental denotar que a decisão ora 
atacada, ao julgar procedente o pleito formulado em sede de recurso apelatório e denegar 
a  segurança  pleiteada  pela  autora   partira,  inequivocamente,  da  discricionariedade  da 
Administração  Municipal  em  nomear  os  candidatos  aprovados  em  concurso  público 
durante  o  prazo  de  validade  do  certame,  deixando  de  tomar  em  consideração, 
consequentemente, a existência do Decreto Municipal nº 40/2013 que anulou os Decretos 
anteriores  e  reestabeleceu  os  direitos  subjetivos  à  nomeação  e  posse  dos  candidatos 
aprovados e anteriormente nomeados, com os seus retornos às suas atividades. 

Nessas linhas, não subsiste dúvida de que tal circunstância é apta a 
configurar o erro de fato legitimante da rescisão do julgado, mormente ao se constatar que, 
se não houvesse a decisão monocrática sido incursa em tal equívoco provocado, o deslinde 
do feito verteria, segura e indubitavelmente, na concessão da segurança.

Some-se a isso, o fato de que o Decreto nº 40/2013 tornou sem efeito, 
consequentemente, a eficácia do Decreto nº 002/2013 e que se buscava anular no mandado 
de segurança impetrado.

É de se frisar que o Decreto nº 40/2013 restabeleceu os direitos aos 
candidatos já nomeados, que é o caso da parte ora autora, razão pela qual impossível a 
conclusão  de  que  ela  foi  nomeada  por  força  de  decisão  judicial  e  a  existência  de 
discricionariedade da Edilidade em efetuar as nomeações dos candidatos aprovados em 
concurso público de provas e/ou títulos.

Diante  do  raciocínio  acima  perfilhado,  não  resta  outra  solução  à 
causa  que  não  o  julgamento  pela  procedência  da  presente  ação  rescisória,  com  a 
consequente rescisão da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz e prolação de novo julgado, ora pela concessão da segurança formulado na ação 
originária, com a decretação de nulidade do Decreto Administrativo nº 002/2013.

Por tal motivo, fazendo uso do juízo rescindente, penso que a decisão 
reclamada deve ser desconstituída e no tocante ao juízo rescisório2, que autoriza o Tribunal 
a  proferir  novo  julgamento  na  própria  ação  rescisória,  considerando  que  a  Prefeitura 
Municipal de Conceição expediu o Decreto nº 40/2013, assegurando a todos os candidatos 
aprovados e nomeados os direitos subjetivos da nomeação, deve ser julgada procedente, in  
totum, a presente ação rescisória.

Em razão de tais considerações,  julgo procedente a via rescisória, 
para rescindir a decisão proferida nos autos da Apelação e Remessa Necessária nº 0000104-
79.2013.815.0151  e,  nos  termos  do  artigo  974,  do  Código  de  Processo  Civil,  negar 

2 “Pelo  juízo  rescissorium,  o  tribunal,  na  ação rescisória,  promove um novo  julgamento da causa” 
(Curso de Direito Processual Civil – Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha          – vol. 
3 – Editora Jus Podium – 7ª edição – 2009 – p. 445)



provimento  à  remessa  oficial  e  ao  recurso  apelatório  interposto  pelo  Município  de 
Conceição,  mantendo  incólumes  todos  os  termos  da  decisão  de  primeiro  grau  “que 
concedeu a segurança pleiteada, determinando o retorno da impetrante Luzinete Pessoa 
dos Santos ao exercício de suas respectivas funções”

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios os quais 
arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC.

É como voto.

DECISÃO

A Segunda Seção Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade,  julgar procedente o pedido, nos termos 
do voto do relator.

 Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides - Presidente em substituição - Relator: João Alves da Silva. 
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Senhores  Desembargadores  Dr.  Gustavo  Leite 
Urquiza (Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, Maria das Graças Morais Guedes, Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado 
para substituir o Exmo Des. José Aurélio da Cruz)e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Rodrigo Marques da Nóbrega, Procurador de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Segunda Sessão Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


