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QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA 
Ação Rescisória nº 2009799-54.2014.815.0000
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Promovidos : Maria do Socorro Martins de Oliveira e Silva e outro
Advogados : Maria Betânia Santos de Araújo e outros
Promoventes: Antônio Valentim de Barros e outra
Advogados : Maria Betânia Santos de Araújo e outros

AÇÃO  RESCISÓRIA.  INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO  LEGAL  QUE  FUNDAMENTA  O
PLEITO  RESCISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE  DE  EMENDA  À  INICIAL.
INTIMAÇÃO.  APRESENTAÇÃO  INTEMPESTIVA.
DESCUMPRIMENTO  DE  PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO  À  FORMAÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO  DA  RESCISÓRIA.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO. 

- Em se tratando de ação rescisória, necessário se faz
o exercício de três juízos: admissibilidade,  iudicium
rescindens e iudicium rescisorium.

-  A parte  promovente  tem  o  dever  de  indicar  o
dispositivo  legal  que  fundamenta  o  seu  pleito
rescisório, sendo viável, em caso de inobservância a
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este princípio, a emenda à inicial.

- Uma vez descumprida a decisão que determinou a
realização  de  emenda  da  petição  inicial  de  ação
rescisória,  é  o  caso  de  se  extinguir  o  feito  sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do
Código de Processo Civil.

- Ao deixar de atender a pressuposto específico para
o  regular  processamento  da  ação  rescisória,  os
promoventes  ensejaram  o  decreto  de  extinção  do
processo, sem apreciação do seu mérito.

- Processo extinto sem resolução do mérito.

Vistos.

Maria  do  Socorro  Martins  de  Oliveira  e  Silva  e
outro  propuseram Ação  Rescisória,  fls.  02/07,  em  face  de  Antônio  Valentim  de
Barros e Merari Cléia dos Santos Valentim, objetivando rescindir sentença proferida
pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo, fls.  147/150, que julgou
procedente o pedido inaugural formulado em Ação de Usucapião.

O  feito  tomou curso  regular  e,  em  que  pese  estar
pronto para julgamento, verificou-se deficiência quanto à indicação, por parte autora,
dos  dispositivos  autorizadores  da  rescisão.  Ato  contínuo,  restou  determinada  a
emenda necessária, nos seguintes termos, fls. 226/227:

Tal omissão, desatende aos requisitos dos arts. 282,
283 e 488, caput , todos do Código de Processo Civil,
na  medida  em  que  não  especificou  sob  qual  dos
fundamentos  do  art.  485  quer  rescindir  o  julgado,
deixando  de  trazer  em  suas  razões,  qualquer
fundamento fático embasador da causa.
Ante  o  exposto,  determino  a  intimação  da  parte
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autora,  para  indicar  o  dispositivo  legal  que
fundamenta seu pleito de rescisão, nos ditames do
art. 485, da codificação de regência.

Intimada,  a  primeira  autora,  Maria  do  Socorro
Martins de Oliveira e Silva emendou a inicial, indicando o inciso III - resultar de
dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as
partes, a fim de fraudar a lei -, como fundamento para rescisão da decisão atacada,
fls. 233/235. 

Os  réus,  por  seu  turno,  interpuseram  Agravo
Interno,  alegando que a fase processual  oportuna para a emenda já estava finda,
tendo a decisão que determinou a emenda, contrariado os termos do art. 276, §4º, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, fls. 237/240.

O  recurso  foi  desprovido,  em  decisão  assim
consubstanciada, fls. 245/251:

Assim, embora o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça da Paraíba, preveja, em seu art. 276, §4º, que
“após as razões finais,  ouvido o Procurador-Geral
de  Justiça,  no  prazo  de  dez  dias,  os  autos  serão
conclusos ao relator,  o qual lançará relatório e os
passará  ao  revisor,  que  pedirá  dia  para
julgamento”, é certo que, em havendo a necessidade
de emenda da inicial, esta poderá se dar a qualquer
tempo.
Com efeito,  no  caso  dos  autos,  a  determinação  de
emenda da inicial é medida que se impõe, máxime
quando  o  art.  284,  do  Código  de  Processo  Civil,
determina  que  “verificando  o  juiz  que  a  petição
inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts.
282  e  283,  ou  que  apresenta  defeitos  e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento
de mérito, determinará que o autor a emende, ou a
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complete, no prazo de 10 (dez) dias”.
(…)
Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao Agravo
Interno.

Petitório interposto pelos promovidos,  fls.  255/256,
arguindo  a  intempestividade  do  aditamento  da  exordial  e  requerendo  o
desentranhamento da peça, o qual foi negado, fls. 270/275.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  parecer  da
Dra.  Ana Cândido Espínola,  fls.  277/278,  opinou pelo indeferimento da presente
rescisória, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  Ação
Rescisória foi ajuizada em 06 de agosto de 2016, fl. 02, razão pela qual será apreciada
sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à
época do sobredito ato processual.

Nesse  sentindo,  proclama  o  enunciado
administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

A propósito,  a  jurisprudência  do Superior Tribunal
de  Justiça  também já  efetuou posicionamento  acerca  da  aplicabilidade do direito
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intertemporal, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE
DO CPC/1973.  CONTAGEM DO PRAZO. REGRAS
DE  DIREITO  INTERTEMPORAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  2015.  RECURSO  INTEMPESTIVO.  1.  A
nova  lei  processual  se  aplica  imediatamente  aos
processos em curso  (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015),
respeitados  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico
perfeito,   a   coisa  julgada,  enfim,  os  efeitos  já
produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei.
2.  Considerando  que  o  processo  é  constituído  por
inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se
pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a
qual,    cada    ato   deve   ser   considerado
separadamente dos demais para o fim de determinar
qual  a lei  que o regerá   (princípio do  tempus regit
actum).  Esse  sistema  está  inclusive  expressamente
previsto no art. 14 do CPC/2015. 3. Com base nesse
princípio e em homenagem à segurança jurídica,  o
Pleno do Superior Tribunal de Justiça interpretou o
art.  1.045  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015  e
concluiu  que o novo CPC entrou em vigor no dia
18/03/2016,  além  de  elaborar  uma  série  de
enunciados  administrativos  sobre  regras  de  direito
intertemporal  (vide Enunciados Administrativos n. 2
e 3 do STJ). 4. Esta Corte de Justiça estabeleceu que a
lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da
publicação do decisum. Assim, se a decisão recorrida
for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código
continuará  a  definir  o  recurso  cabível  para  sua
impugnação,  bem como a  regular  os  requisitos  de
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sua admissibilidade. A contrário   sensu  , se a intimação  
se  deu  na  vigência  da  lei  nova,  será  ela  que  vai
regular  integralmente  a  prática  do  novo  ato  do
processo, o que inclui o cabimento, a forma e o modo
de  contagem  do  prazo. 5.  No  caso,  a  decisão  ora
agravada foi publicada em 17/03/2016, portanto sob a
égide  do  CPC/1973.  Assim,  é  inviável  a  incidência
das  regras  previstas  nos  arts.  219 e  1.021,  §  2º,  do
CPC/2015, razão pela qual mostra-se intempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo legal de
cinco   dias  previsto  nos  arts.  545  do  Código  de
Processo Civil de 1973 e 258 do Regimento Interno
do STJ. 6. Agravo regimental não conhecido. (STJ -
AgInt  no  AREsp  785269  /  SP,  Rel.  Min.  Gurgel  de
Faria,  Primeira  Turma,  Data  do  Julgamento
19/04/2016, DJe 28/04/2016) – sublinhei.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida
por esta  Corte de Justiça,  da lavra da Desembargadora  Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 –
Campina Grande, a qual preleciona:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais (sentença e Apelação)
que tiveram seus efeitos consumados ainda sob a
égide do regramento anterior devem ser apreciados
de  acordo  com  os  ditames  elencados  no  CPC  de
1973,  mesmo  que  esta  decisão  seja  proferida  na
vigência  da  Lei  nº  13.105/2015,  privilegiando  as
disposições  de  direito  intertemporal  estabelecidas
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em  seu  art.  14  e  1.046,  bem  como  os  axiomas
constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º
da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal (…) - grifei.

Prosseguindo, é de bom alvitre consignar que a ação
rescisória é definida como um processo autônomo 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.

Sobre  o  assunto  esclarecem  Fredie  Didier  Jr. e
Leonardo  José  Carneiro, que  se  faz  necessário  o  exercício  de  três  juízos:
admissibilidade, iudicium rescindens e iudicium 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 Código de Processo Civil (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 iudicium rescindens é preliminar ao iudicium rescissorium. É exemplo da
cumulação sucessiva em que o primeiro pedido é preliminar ao segundo” (In. op. cit.,
p. 417).

O  primeiro  ponto  a  ser  analisado  diz  respeito  à
própria  admissibilidade  da  ação,  por  meio  da  qual  se  examina  o  cabimento  da
pretensão.  Neste  tópico,  é  certo  que  o  promovente  tem  o  dever  de  apontar  o
dispositivo legal  que fundamenta seu pleito rescisório,  no caso do presente feito,
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porquanto  anterior  à  mudança  da  legislação,  nos  termos  do  art.  485,  do  antigo
Código de Processo Civil, que assim previa:

Art.  485. A  sentença  de  mérito,  transitada  em
julgado, pode ser rescindida quando:
I  -  se  verificar  que  foi  dada  por  prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz; 

II  -  proferida por juiz impedido ou absolutamente
incompetente; 

III  -  resultar  de  dolo  da  parte  vencedora  em
detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as
partes, a fim de fraudar a lei; 

IV - ofender a coisa julgada; 

V - violar literal disposição de lei; 

VI  - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido
apurada  em processo  criminal  ou  seja  provada na
própria ação rescisória; 

A omissão desta indicação, desatendia aos requisitos
dos arts. 2821, 2832 e 488, caput3, todos do antigo Código de Processo Civil, na medida
em que restava ausente qualquer fundamento fático embasador da causa. Para tanto,
se fazia viável a emenda à inicial, nos termos do art. 284, do mesmo Código, segundo
o qual “verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos
nos  arts.  282  e  283,  ou  que  apresenta  defeitos  e  irregularidades  capazes  de
dificultar  o  julgamento  de  mérito,  determinará  que  o  autor  a  emende,  ou  a
complete, no prazo de 10 (dez) dias”. 

Sobre o tema, a jurisprudência preleciona:

1 A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III - o fato e os 
fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido, com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados; VII - o requerimento para a citação do réu.

2 A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

3 A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AÇÃO  RESCISÓRIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
AD  CAUSAM.  INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO
INICIAL.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.
RECONHECIMENTO  DA  POSSIBILIDADE  DE
EMENDA À INICIAL. (STJ - AgRg no AgRg na AR:
4742  ES  2011/0170707-9,  Relator:  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  Data  de  Julgamento:
08/04/2015,  S1  -  PRIMEIRA  SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJe 15/04/2015) - destaquei.

Pois  bem,  na  espécie,  observada  a  ausência  de
dispositivo  legal  fundamentando  o  pedido  de  rescisão  da  sentença,  foi
determinada a emenda à inicial,  através da decisão, fls.  225/227.  Os promoventes
manifestaram-se acerca do pleito, fls. 233/235, contudo, de forma intempestiva.

Com efeito, nos termos da Lei nº 11.419/2006, a qual
dispõe  sobre  a  informatização  do  processo  judicial,  “considera-se  como  data  da
publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
Diário  da  Justiça  eletrônico”  (art.  4º,  §3º).  Mais  adiante,  em  seu  §4º,  restou
consignado que “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir
ao considerado como data da publicação”.

No caso dos autos, a certidão de fl. 229 atesta que, em
24 de abril de 2015 (sexta-feira) foi publicado o despacho que determinava a emenda
à inicial, no prazo de 10 (dez) dias. Assim, considerando a norma citada, é certo que
considera-se o início do prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 27 de abril
(segunda-feira) e do término em 06 de maio (quarta-feira).  A emenda,  entretanto,
apenas fora protocolizada no dia seguinte, 07 de maio (quinta-feira), fl. 233.

A emenda da inicial, como se vê, foi intempestiva e,
como tal, não merece ser considerada. Sobre o tema, preconiza a jurisprudência:
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AÇÃO  RESCISÓRIA.  EMENDA  À  INICIAL.
ATENDIMENTO  INTEMPESTIVO.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
REGULARIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA/LÓGICA.  AGRAVO
REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  Em  vez  de
pleitear a integração da decisão, com o saneamento
de  vício  elencado  no  art.  535  do  CPC,  pretende  o
autor,  atacando  as  razões  de  decidir,  reformá-la.
Embargos  de  declaração  recebidos,  portanto,  como
agravo regimental,  em observância  ao princípio da
fungibilidade.  2.  A alegação  do  autor  de  que  fora
"levado a erro" porque intimado por duas vezes para
emendar  a  inicial  não  dá  suporte  ao  pedido  de
reforma.  De  fato,  duas  foram  as  intimações  para
juntada de documentos (indispensáveis). E assim se
houve porque a primeira intimação fora infrutífera.
Ao invés de "levar a erro", a reiteração, que não está
prevista no Código de Processo Civil, foi deliberada
em prestígio ao direito de ação. 3. Conforme pacífica
jurisprudência,  a  exortação para  emenda,  a  fim de
que  sejam  juntados  documentos  que  deveriam  ter
acompanhado  a  inicial,  não  é  diligência  de  que  o
autor  somente  possa  ser  incumbido  mediante
intimação pessoal, v.g.: AgRg no Ag 460.517/SP, REsp
1200671/RJ, REsp 1074668/MG, AC 200736000166520.
4. Não se ignora entendimento de que o prazo (de
dez dias) para a emenda à inicial pode ser estendido.
O prazo, de fato, foi estendido, mediante reiteração
para a emenda. O autor, após a segunda intimação,
requereu prazo ainda maior, mas, antes que o pedido
fosse apreciado, veio aos autos noticiando a juntada
dos documentos, sem, contudo, apresentá-los. 5. Em
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face,  pois,  do descumprimento da diligência ou de
preclusão  consumativa/lógica,  não  é  possível
qualquer ulterior tentativa de regularização, ficando
mantida  a  decisão  em  que  indeferida  a  inicial.  6.
Agravo  regimental  não  provido.  (TRF-1  -  AGRAR:
69588 MG 0069588-46.2011.4.01.0000,  Rel.  Des.  João
Batista  Moreira,  3ª  Seção,  Data  de  Julgamento:
04/06/2013,  Data  de  Publicação:  e-DJF1  p.413  de
11/06/2013).

Como  se  vê,  embora  devidamente  intimados,  os
promoventes  não  procederam  as  devidas  correções  no  prazo  determinado,
descumprindo,  assim, o prazo legal  de 10 (dez) dias,  preceituado no art.  284,  do
Código de Processo Civil de 1973, o qual se mostra razoável para o atendimento da
determinação do Relator.

Assim,  cumprida  a  obrigação  de  oportunizar  o
interregno para emenda, no qual os autores manifestaram-se extemporaneamente, é
o caso de se extinguir o processo, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo
Civil de 1973.

A esse respeito, não dissente a jurisprudência pátria:

AÇÃO  RESCISÓRIA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO
CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.  Se a
petição  inicial  contem  defeitos,  e  não  vem  a  ser
emendada, no prazo estabelecido em lei (art. 321 do
NCPC/2015),  impõe-se  o  seu  indeferimento.
INICIAL  INDEFERIDA,  PROCESSO  EXTINTO.
(Ação Rescisória Nº 70068387109, Segundo Grupo de
Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Eduardo Uhlein, Julgado em 31/05/2016) - negritei.

E,
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AÇÃO  RESCISÓRIA  -  EMENDA  DA  INICIAL  -
DESCUMPRIMENTO  -  INDEFERIMENTO  DA
INICIAL.  Indefere-se  a  inicial  quando  não
emendada no prazo assinalado.  Aplicação dos art.
284, parágrafo único do Código de Processo Civil e
art.  348,  §2º  do  RITJMG.  (TJMG -  Ação  Rescisória
1.0000.12.093122-5/000,  Relator(a):  Des.(a)  Marcelo
Rodrigues,  11ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
20/03/2013, publicação da súmula em 01/04/2013).

Nesse  norte,  é  certo  que,  deixando  de  atender
pressuposto  específico  para  o  regular  processamento  da  ação  rescisória,  os
promoventes ensejaram o decreto de extinção do processo sem apreciação do seu
mérito.

Ante  o  exposto,  JULGO  EXTINTA  A  PRESENTE
AÇÃO RESCISÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos arts. 267, I
e IV, do antigo Código de Processo Civil, porquanto aplicável à hipótese. Custas pela
parte promovente, como também honorários de sucumbência, fixados estes em R$
800,00 (oitocentos reais), ficando a exigibilidade das verbas suspensa nos termos do
art.  12, da Lei nº 1.060/50. 

P. R. I.

Após o trânsito em julgado,  arquivem-se os autos,
com baixa na distribuição.

João Pessoa, 22 de junho de 2016.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                               Relator
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