
 
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011390-18.2015.815.0011
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE: Zara Pequeno
ADVOGADO: Osvaldo Pequeno
APELADA: Maria de Lourdes Rodrigues da Silvas

ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL. APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  DECLARATÓRIA.  QUERELA 
NULLITATIS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO 
JUÍZO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA. 
SUSPEIÇÃO  SUPERVENIENTE  DO 
MAGISTRADO.  PRETENSÃO  DE  NULIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  DECLARAÇÃO  DE 
EFEITOS  RETROATIVOS.  MANUNETENÇÃO 
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

1.  A  "querela  nullitatis"  é  cabível  para  anular 
sentença que contenha vício processual  grave, 
nominado de vício transrescisório,  que torna a 
sentença  inexistente,  não  se  sanando  com  o 
transcurso do tempo.

2.  Verifica-se  que  a  questão  da  suposta 
incompetência  do Juízo alegada pela Apelante 
não pode  ser  objeto  da  presente  ação,  sendo 
certo que existe meio próprio para a sua análise, 
qual seja, ação rescisória, nos exatos termos do 
art. 485, II, do CPC/1973.

3.  A declaração pelo magistrado de suspeição 
por  motivo  superveniente  não  tem  efeitos 
retroativos,  não  importando  em  nulidade  dos 
atos  processuais  praticados  em  momento 
anterior ao fato ensejador da suspeição.

4. Nessa linha, como bem salientou o MM. Juiz 
"a quo", a via escolhida pelo autor é inadequada 

Apelação Cível nº 0011390-18.2015.815.0011.



em relação ao referido fundamento, nos termos 
do art. 206, VI, do CPC/1973.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade  de  votos,  em  negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e da certidão de 
julgamento de fl. 70.

RELATÓRIO

Zara Pequeno ajuizou Ação de “Querela Nullitatis” em 
desfavor  de  Maria  de  Lourdes  Rodrigues  da  Silva,  ora  apelada, 
pugnando pela  nulidade da sentença proferida  nos autos  da ação de 
reconhecimento de união estável  ajuizada pela ora promovida e o Sr. 
João Alves Pequeno, tia da promovente.

Alega, em síntese, que o foro competente para apreciação 
da ação de reconhecimento de união estável  seria  o  da Comarca  de 
João  Pessoa,  porém  a  sentença  que  declarou  a  existência  da 
mencionada união fora prolatada pelo Juízo da Comarca de Campina 
Grande, que seria, portanto, incompetente para processar e julgar o feito.

Proferida  sentença  às  fls.  26/29,  julgando  extinto  o 
processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que:”(...)Não 
caberia à promovente, portanto, neste momento, restando inconformada  
com a  sentença,  forcejar  a  “querela  nullitatis  insanabilis”,  aliás,  nem 
mesmo ação rescisória, primeiro porque já decorrido o prazo legal de 2 
(dois) anos após o trânsito em julgado da decisão (art. 495 do CPC) e  
segundo porque a ação rescisória só é admitida para atacar sentença de 
mérito  proferida  por  juiz  absolutamente  incompetente  (art.  485,  II,  do 
CPC), o que também não é o caso presente (...)”.

Inconformada,  a  promovente  interpôs  recurso  apelatório 
às  fls.  45/50,  alegando  a  suspeição  do  Magistrado  “a  quo”  e  que  a 
sentença deve ser reformada e determinada a remessa dos autos para 
proferir nova decisão.

Sem contrarrazões.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.62/65, 
opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório.

VOTO
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Conheço do recurso, vez que presentes os requisitos de 
admissibilidade.

O  cerne  da  controvérsia  cinge-se  em  analisar  a 
possibilidade do ajuizamento de ação anulatória (Querela Nullitatis) com 
objetivo de anular sentença proferida em processo de União Estável, sob 
o  fundamento  de  vício  de  incompetência  em  relação  ao  local  do 
ajuizamento  da  demanda,  bem  como  a  alegação  de  suspeição  do 
Magistrado “a quo”.

Pois bem.

De  início,  cabe  registrar  que  a  Querela  Nullitatis  é  o 
remédio  adequado  para  impugnar  os  vícios  de  atividades  (errores  in 
procedendo)  mais  graves,  relacionados  com  os  pressupostos  de 
existência do processo, que não são acobertados pela coisa julgada.

Os  vícios  de  nulidade  são  atacáveis  através  de  ação 
rescisória  ou  anulatória,  conforme  o  caso,  enquanto  os  vícios  de 
existência ficam a cargo da Querela Nullitatis. Ademais, ressalte-se que a 
sentença  proferida  com defeito  de  validade  é  nula  ou  anulável,  já  a 
sentença prolatada em desconformidade com os elementos constitutivos 
do seu ato é inexistente.

Deste  modo,  verifica-se  que  a  questão  da  suposta 
incompetência do Juízo alegada pela Apelante não pode ser objeto da 
presente ação, sendo certo que existe meio próprio para a sua análise, 
qual  seja,  ação  rescisória,  nos  exatos  termos  do  art.  485,  II,  do 
CPC/1973.

Nesse sentido: 

"'QUERELA  NULLITATIS'  -  AÇÃO  CABÍVEL  PARA 
ATACAR  SEN-TENÇA  INEXISTENTE  -  NÃO 
CONFIGURAÇÃO  NO  CASO  DOS  AUTOS  -  VÍCIO 
RELATIVO  A  PRESSUPOSTO  PROCESSUAL  DE 
VALIDADE  QUE  CULMINA  NA  NULIDADE  DA 
SENTENÇA  -  AÇÃO  IMPUGNATIVA  IMPRÓPRIA  - 
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO 
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  - 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1 - Padecendo de ausência dos 
pressupostos  processuais  de  validade  -  petição  inicial 
válida, competência do juízo e imparcialidade do julgador, 
capacidade  e  legitimidade  processual,  citação  válida 
(intrínsecos)  e  litispendência,  coisa  julgada  e  cláusula 
imprópria (extrínsecos) -, a sentença é nula, cujo remédio 
processual  é  a  ação rescisória  ou anulatória,  já  que a 
sentença proferida com vício de validade existe, apesar 
de nula. 2 - Tratando a questão dos autos de sentença 
supostamente nula, incabível o pleito pela via da 'querela 
nullitatis',  admitida  pelo  ordenamento  jurídico  para 
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desconstituir  sentença  inexistente,  o  que  ocorre  nos 
casos  de  ausência  dos  pressupostos  processuais  da 
própria  construção  do  processo,  quais  sejam,  petição 
inicial,  citação,  capacidade  postulatória,  diante  da 
impossibilidade  de  se  anular  o  que  não  existiu 
juridicamente.  3 -  Proposta a ação inapropriada para o 
fim que se busca, incorre o autor na falta de interesse 
processual,  culminando  na  extinção  processo,  sem 
resolução de mérito, por força do art. 267, VI, do CPC.” 
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0024.07.661075-7/001, 
Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, 
julgamento  em  18/05/2010,  publicação  da  súmula  em 
10/09/2010)".

Nessa linha, como bem salientou o MM. Juiz "a quo", a via 
escolhida pelo autor é inadequada em relação ao referido fundamento, 
nos termos do art. 206, VI, do CPC/1973.

Quanto a alegação de suspeição do Magistrado “a quo”, 
por ter ele, após a prolação da sentença, averbar sua suspeição para 
apreciar os Embargos de Declaração, tendo em vista que uma das partes 
envolvidas no processo teria o procurado, melhor sorte não favorece a 
recorrente.

Observo  que  a  suspeição  reconhecida  pelo  próprio 
Magistrado foi superveniente, não tendo como se presumir que, desde o 
início do processo, o Magistrado “a quo” encontrava-se suspeito para o 
julgamento do feito.

Assim, inexiste nulidade da decisão, pois a suspeição do 
Magistrado “a quo” foi superveniente, não possuindo efeitos retroativos a 
declaração proferida pelo Julgador.

Transcrevo precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  SUSPEIÇÃO  POR  MOTIVO  DE FORO 
ÍNTIMO.  DECLARAÇÃO  SUPERVENIENTE. 
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. ESGOTO. 
PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA 
DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE 
DA COBRANÇA. TEMA JULGADO PELO RITO DO ART. 
543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS). RESP N. 
1.339.313/RJ.

1.  A  declaração  pelo  magistrado  de  suspeição  por 
motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não 
importando  em  nulidade  dos  atos  processuais 
praticados em momento anterior ao fato ensejador da 
suspeição.

2. "À luz do disposto no art. 3º da Lei 11.445/2007 e no 
art. 9º do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se 
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a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária 
realiza  a  coleta,  transporte  e  escoamento  dos  dejetos, 
ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário 
antes do deságue." (REsp 1339313/RJ, Rel.

Ministro  BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado  em  12/06/2013,  DJe  21/10/2013)  3.  Agravo 
regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  763.510/SP, 
Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/10/2015,  DJe 
05/11/2015)

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO, 
mantendo a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Exmo.  Des.  José Aurélio  da Cruz. 
Participaram do julgamento, O Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (relator), 
a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Marcos 
William  de  Oliveira,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola, 
Promotora de Justiça convocada.

Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                        RELATOR
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