
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2009908-68.2014.815.0000.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Autores: Paulo de Tarso Cirne Nepomuceno e Allan Pontes Nepomuceno.
Advogado: Carlos Pessoa de Aquino.
Réu: Ermírio Leite Filho.
Advogado: Em causa própria.

ACÓRDÃO

AÇÃO  RESCISÓRIA.  CIVIL  E  PROCESSUAL 
CIVIL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA O 
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  RESCISÓRIA. 
AÇÃO  AJUIZADA  DENTRO  DO  BIENIO 
PREVISTO  NA  LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL. 
REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE 
DEPÓSITO  PRÉVIO  (ARTIGO  488,  II  DO 
CPC/73).  GRATUIDADE  PROCESSUAL 
DEFERIDA.   AUSÊNCIA  DE 
OBRIGATORIEDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  A  LITERAL 
DISPOSIÇÃO  DE  LEI  E  ERRO  DE  FATO. 
PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA  NÃO  ARGUIDA  NA 
FASE  DE  CONHECIMENTO.  NÃO 
CONHECIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE 
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO LITERAL 
DE  LEI  E  ERRO  DE  FATO.  MATÉRIA 
ENFRENTADA NA DECISÃO  RESCINDENDA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DA 
RESCISÓRIA  COMO  SUCEDÂNEO 
RECURSAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO 
DESCONSTITUTIVO.

− O  prazo  bienal  para  ajuizamento  da  ação 
rescisória se inicia com o trânsito em julgado da 
ação em que se pretender rescindir, nos termos 
do artigo 495 do Código de Processo Civil.

−  O autor da ação rescisória que for beneficiário  
da justiça gratuita não está compelido a fazer o 
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depósito  prévio  previsto  no  art.  488,  II,  do 
Código de Processo Civil.

−  Em  ação  rescisória  não  se  pode  alegar 
prescrição que não fora arguida na ação em que 
tenha  sido  proferida  a  sentença  rescindenda. 
(Código  Civil  Comentado  -  Cordenador  Min 
Cezar Peluso - 3' Ed Pág.]146).'  

− Ademais,  não ocorre julgamento extra  petita  
se o magistrado decide questão que é reflexo da 
pretensão deduzida na petição inicial,  extraída 
mediante  interpretação  lógico-sistemática  de 
todo o conteúdo da exordial.

− Ausentes  as  hipóteses  que  justificam  a 
rescisão de uma decisão de mérito,  há de ser 
julgada  improcedente  a  presente  ação,  cuja 
pretensão mais  se  assemelha  a uma tentativa 
completamente  inviável  de  rediscussão  da 
causa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da Segunda Seção Especializada 
deste Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em julgar improcedente 
o pedido constante na ação rescisória, nos termos do voto do Relator e da 
certidão de julgamento de fl. 899.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Rescisória ajuizada  por  Paulo  de  Tarso 
Cirne Nepomuceno e  Allan Pontes Nepomuceno,  no intuito de rescindir 
decisão proferido nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração 
de  Posse nº  00120060258215,  ajuizada  por  Ermirio  Leite  Filho,  ora 
promovido, cuja demanda tramitou originalmente na 6ª Vara da Comarca de 
Campina Grande – PB, que tinha como objetivo a rescisão do contrato de 
promessa de compra e venda relativo ao imóvel identificado na exordial,  e 
conseqüente reintegração do autor, ora promovido, no imóvel.

No primeiro grau de jurisdição foi julgado procedente o pedido 
nos seguintes termos: “Por conseguinte, e tendo em vista o que mais dos 
autos  consta,  julgo  extinta  a  reconvenção  sem  resolução  do  mérito,  e 
procedente os pedidos da ação principal, rescindindo o contrato firmado entre  
as partes, perdendo os promovidos os valores  pagos como sinal na compra e 
venda,  reintegrando o autor  na posse do imóvel,  e  ainda,  condenando os 
promovidos a pagarem o valor de R$ 600,00 mensais,  bem como IPTU e 
condomínio a partir da decisão do juízo da 7ª Vara Cível a título de lucros 
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cessantes,  extinguindo  o  processo  principal  com resolução  de  mérito  nos 
termos do art. 269, I do CPC”. (fls.122/128).

Alegam os promoventes que ocorreu prescrição do direito do 
autor/promovido em ajuizar a demanda para a qual agora se busca rescindir.

Sustentam, ainda, os promoventes que a decisão supracitada 
teria ocorrido  violação literal disposição de lei e erro de fato, nos termos dos 
incisos V e IX1 do art. 485 do CPC, porquanto a decisão prolatada é nula de 
pleno direito, ante a inobservância do princípio da congruência. Ressaltam, 
ainda, a existência de erro de fato tendo em vista que 66% do valor do imóvel 
foi  quitado, no entanto,  o Magistrado singular  sequer se referiu as demais 
quantias pagas, como prestação, determinando a devolução das mesmas in 
totum e considerando-as como sinal.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  desta  ação,  rescindindo  a 
decisão de fls.122/128  e rejulgando o mérito da ação matriz, nos termos do 
artigo 488, II do CPC.

Acostou os documentos de fls. 16/752.

Decisão  determinando  a  emenda  da  exordial  (fl.  756),  para 
juntar certidão de trânsito em julgado, indicar o preceito legal tido por violado, 
exponha,  objetivamente,  em  que  consistiu  a  alegada  ofensa  à  literal 
disposição de lei e cumule ao pedido de desconstituição da sentença e o de 
rejulgamento da causa.

Os promoventes atenderam ao que restou determinado pela 
relatoria, nos termos da petição e documentos de fls.765/770.

O  pedido  liminar  foi  indeferido  às  fls.  772/773,  sob  o 
fundamento de que o requisito da aparência do bom direito e o risco de dano 
decorrente da demora da prestação jurisdicional não se fazem presentes no 
caso dos autos.

Os autores apresentaram pedido de suspensão da execução 
do julgado na ação originária à fl. 775, que foi indeferido pela decisão de fls. 
779/779v.

Agravo  interno  interposto  pelos  autores  às  fls.  786/790, 
pugnando  pelo  conhecimento  da  petição  que  pugnou  pela  suspensão  da 
execução do julgado.

Decisão monocrática às fls. 794/795, negando seguimento ao 
agravo interno, haja vista sua intempestividade.

Contestação  apresentada  apresentada  às  fls.  810/813, 
aduzindo,  em síntese,  preliminares  de  intempestividade  da  presente  ação 
1 Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) V – violar literal 

disposição de lei; (…) IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;
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rescisória e ausência do depósito do artigo 488, II do Código de Processo 
Civil. No mérito, pede pela improcedência do pedido, sob o fundamento de 
que inexiste no caso qualquer das hipóteses do artigo 485 do CPC.

Impugnação à contestação às fls.851/855.

Razões finais pelos autores às fls. 874/875, e às fls. 878/879 
pelo promovido.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  881/883, 
opinando pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

Preliminar  de  Decadência  para  o  ajuizamento  da  Ação 
Rescisória.

Inicialmente  se  faz  necessário  apreciar  a  preliminar  de 
decadência para o ajuizamento da presente ação rescisória, matéria que foi 
aduzida na defesa (contestação) do  promovido.

O prazo bienal para ajuizamento da ação rescisória se inicia 
com o trânsito em julgado da ação em que se pretender rescindir, nos termos 
do  artigo  495  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  dispositivo  legal 
correspondente no artigo 975 do CPC/2015.

No caso em debate é fácil perceber, através da certidão de fls. 
769/770,  que  o  trânsito  em  julgado  ocorreu  em  09/08/2012 e  o 
ajuizamento  da  presente  Ação  Rescisória  aconteceu  em  07/08/2014, 
estando sua impetração dentro do prazo legal.

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

Preliminar de Ausência do Depósito Prévio (artigo 488, II 
do CPC).

O  promovido  apresentou  em  sua  defesa  (contestação) 
preliminar de indeferimento da inicial por ausência da caução estabelecida no 
artigo 488, II do Código de Processo Civil.

Tal pleito não merece acolhimento.

O  Código  de  Processo  Civil  estabelece  penalidade  pelo 
ajuizamento de ação rescisória inadmissível ou improcedente exigindo caução 
a ser prestada com o ajuizamento da ação. Vejamos o dispositivo legal,  in 
verbis:
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“Art. 488. A petição inicial será elaborada com observância 
dos requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor:

(...)

II - depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor  da causa,  a título  de multa,  caso a ação seja,  por 
unanimidade  de  votos,  declarada  inadmissível,  ou 
improcedente.”(grifei)

Particular, entretanto, é o caso dos autos, pois foi  deferida a 
gratuidade processual em favor dos autores, como facilmente se observa 
na decisão de fl.  772V,  fato que desobrigar  da imposição legal  de prestar 
caução.

Vejamos  o  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

 PROCESSO  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AÇÃO 
RESCISÓRIA.  DEPÓSITO PREVISTO NO ART.  488,  II,  DO 
CPC.  NÃO  OBRIGATORIEDADE.  BENEFICIÁRIO  DA 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  SÚMULA  343/STF. 
INAPLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO  LEGAL.  INOCORRÊNCIA. 
ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.  
O autor da ação rescisória que for beneficiário da justiça 
gratuita  não  está  compelido  a  fazer  o  depósito  prévio 
previsto no art. 488, II, do Código de Processo Civil.(STJ - 
AR: 3052 CE 2004/0022995-5,  Relator:  Ministro SEBASTIÃO 
REIS  JÚNIOR,  Data  de  Julgamento:  24/04/2013,  S3  - 
TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2013)

Rejeito, assim, o pedido de indeferimento da exordial, ante 
a  dispensa  do  depósito  prévio  garantida  ao  beneficiário  da  gratuidade 
processual.

MÉRITO

Como se sabe, a ação rescisória é o meio cabível para revisão 
de sentença ou acórdão que, embora revestidos pelo manto da coisa julgada 
material,  enquadram-se em alguma das hipóteses previstas no art.  485 do 
CPC/73, reproduzido no artigo 966 do CPC/2015. Vejamos:

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;
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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;

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, 
cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, 
capaz,  por  si  só,  de  lhe  assegurar  pronunciamento 
favorável;

VIII  -  houver  fundamento  para  invalidar  confissão, 
desistência ou transação, em que se baseou a sentença;

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de 
documentos da causa.
§  1º  -  Há  erro,  quando  a  sentença  admitir  um  fato 
inexistente,  ou  quando  considerar  inexistente  um  fato 
efetivamente ocorrido.

§ 2º - É indispensável, num como noutro caso, que não 
tenha havido controvérsia,  nem pronunciamento judicial 
sobre o fato.

No presente caso, os promoventes pugnam pela rescisão da 
decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração 
de  Posse nº  00120060258215,  sob  a  fundamentação  de  que ocorreu 
prescrição do direito do autor/promovido em ajuizar a demanda para a 
qual agora se busca rescindir. Ressaltam, ainda, que a decisão supracitada 
teria ocorrido  violação literal disposição de lei e erro de fato, nos termos 
dos incisos V e IX2 do art. 485 do CPC, idêntico dispositivo legal reproduzido 
no artigo 966 do CPC/2015,  porquanto a decisão prolatada é nula de pleno 
direito, ante a inobservância do princípio da congruência.

Por fim, alegam a existência de erro de fato tendo em vista que 
66% do valor do imóvel foi quitado, no entanto, o Magistrado singular sequer 
se  referiu  as  demais  quantias  pagas,  como  prestação,  determinando  a 
devolução das mesmas in totum e considerando-as como sinal.

Quanto ao pedido de rescisão do julgado com fundamento na 
prescrição do direito do autor, ora promovido, em ajuizar a ação originária 
nº 00120060258215, observo que tal pleito não merece acolhimento.

Observo que a matéria alegada pelos autores, prescrição do 
direito em ajuizar a ação originária, não pode ser alega em qualquer fase do 
processo,  ad  eternum,  como  pode  parecer,  à  primeira  vista.  Segundo  a 
doutrina, a faculdade de alegá-la cessa com o trânsito em julgado, não sendo 
igualmente permitido suscitá-la em fase de execução, como vem ocorrer no 
presente caso, quando a sentença rescindenda já se encontra em fase de 
cumprimento.

Transcrevo o ensinamento da doutrina sobre o tema:

2 Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) V – violar literal 
disposição de lei; (…) IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;
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“Igualmente,  em  ação  rescisória  não  se  pode  alegar 
prescrição que não fora arguida na ação em que tenha sido 
proferida a sentença rescindenda.” (Código Civil Comentado 
- Cordenador Min Cezar Peluso - 3' Ed Pág.]146).'  

Assim,  não  tendo  sido  objeto  de  discussão  no  processo 
originário  a  prescrição  e  já  estando  o  processo  originário  na  fase  de 
cumprimento de sentença, não merece conhecimento tal matéria em sede 
de ação rescisória, já que não foi argüida na fase de conhecimento.

Quanto a  alegação que a decisão supracitada teria  ocorrido 
violação literal disposição de lei e erro de fato, nos termos dos incisos V e 
IX do art. 485 do CPC, porquanto a decisão prolatada é nula de pleno direito, 
ante a inobservância do princípio da congruência, melhor sorte não apresenta 
em favor dos autores.

Segundo a jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a 
partir de uma interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição 
inicial, não se limitando ao tópico específico referente aos pedidos. Todavia, 
esse entendimento requer cautela em sua aplicação, de modo que o julgador 
não resvale para a discricionariedade.

Transcrevo  recentes  precedentes  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE 
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.  
PARTILHA  DOS  BENS  ARROLADOS.  ALEGAÇÃO  DE 
JULGAMENTO EXTRA PETITA.  INOCORRÊNCIA.  EFEITOS 
DA  REVELIA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA  Nº  282  DO  STF.  PRESUNÇÃO  RELATIVA  DA 
VERACIDADE  DOS  FATOS  AFIRMADOS  NA  INICIAL. 
PRECEDENTES.  RECURSO  ESPECIAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

(...)

2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior tem 
orientação pacificada de que a compreensão da pretensão 
deduzida em juízo requer interpretação lógico-sistemática 
das razões apresentadas a partir da análise de todo o seu 
conteúdo  e  não  apenas  do  que  foi  pedido.  Precedentes. 
Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1482953/
RJ,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  
julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  DESPEJO  CUMULADA  COM 
COBRANÇA.  ALEGADO  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA. 
INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DE 
FUNDAMENTO  SUFICIENTE.  SÚMULA  283  DO  STF.  
PROVIMENTO NEGADO.
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1.  Hipótese  na  qual  as  instâncias  ordinárias  deixaram 
consignado que a ação proposta não era somente de despejo,  
pois o pleito formulado pelo locador para fins de condenação 
do  locatário  ao  pagamento  do  principal  é  indicativo  da 
existência de cumulação com a ação de cobrança.

2. Assim delineados os aspectos fáticos da causa pelo Tribunal 
de origem, entendo que eventual conclusão em sentido diverso 
do que foi decidido dependeria do reexame do contexto fático-
probatório  dos  autos,  providência  vedada  pela  Súmula  7  do 
STJ.

3.  Ademais,  não  ocorre  julgamento  extra  petita  se  o 
magistrado  decide  questão  que  é  reflexo  da  pretensão 
deduzida na petição inicial, extraída mediante interpretação 
lógico-sistemática de todo o conteúdo da exordial.

6.  Agravo  regimental  não  provido.”  (AgRg  nos  EDcl  no  Ag 
862.160/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

Assim, observo que os fatos narrados nos autos comportam a 
condenação  dos  autores  nos  termos  consignado  na  sentença,  já  que 
possibilitou  ao  Magistrado,  extraindo  a  partir  de  uma interpretação  lógico-
sistemática  de todo o conteúdo da  petição inicial,  em deferir  o  pedido de 
reintegração e ressarcimento de valores, não se limitando ao tópico específico 
referente aos pedidos.

Ademais,  a sentença foi  amparada na tese de que uma das 
partes  não  cumpriu  as  avenças  do  contrato,  determinando  a  rescisão 
conforme  previsto  das  cláusulas  contratuais,  fato  que  ocasionou,  por 
conseqüência lógica a reintegração de posse e o ressarcimento dos demais 
valores.

No caso em debate, observo que o  erro de fato  alegado na 
exordial,  de  que  o  Magistrado  singular  sequer  se  referiu  as  demais 
quantias  pagas,  como  prestação,  determinando  a  devolução  das 
mesmas in totum e considerando-as como sinal, não credencia o exame 
em sede de ação rescisória, pois no Acórdão de fls. 544/549 restou dirimida a 
controvérsia  em  debate,  o  que  se  torna  inadmissível  a  reabertura  da 
discussão em sede de ação rescisória.

Transcrevo  trecho  do  Acórdão  que  enfrentou  a  temática 
discutida na presente ação:

“Por  fim,  a  r.  sentença  não  pode  ser  considerada 
extra petita, pois o pedido de lucros cessantes, com 
conversão do valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) mensais pelos aluguéis acaso o apartamento 
estivesse alugado e IPTU atrasados são objetos da 
inicial, como se vê à fl. 06 dos autos.
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Tratando-se  a  presente  ação  de  contrato  de 
promessa de compra e venda verbal, observa-se que 
o  documento  de  fl.  10,  assinado  pelo 
apelado/vendedor,  dando  conta  do  recebimento  de 
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil  reais) como “sinal e  
início de pagamento” serve para embasar a avença 
firmada entre as partes, inclusive, com a imposição 
de  penalidade em caso de  desistência  do  negócio 
por qualquer das partes. Se esta partir do comprador,  
“ele  perderá  o  sinal  dado”;  se  for  por  parte  do 
vendedor, “este devolverá em dobro o que recebeu”.  
Assim, foram estabelecidas as regras do negócio em 
tela.

Por  sua vez,  a  interpelação judicial  foi  juntada aos 
autos às fls. 15/16, em que se observa que o réu não  
manifestou vontade de cumprir com suas obrigações.

Ademais,  os  promovidos  admitiram  o 
descumprimento  do  contrato  ao  confessar  que  há 
uma  dívida  remanescente  de  R$  16.900,00 
(dezesseis mil  e novecentos reais),  a qual  pediram 
que fosse compensada na importância referente ao 
não  pagamento  das  taxas  condominiais,  que 
entendem ser da obrigação do proprietário.

Além  disso,  admitem  os  recorrentes  que  pagaram 
60% (sessenta por cento) do valor do bem, ou seja, 
durante o tempo de duração do contrato,  deixaram 
de efetuar a integralidade do pagamento.

Sendo  assim,  deve-se  reconhecer  que  uma  das 
partes  não  cumpriu  o  avençado,  sendo,  pois,  
possível a rescisão, em conformidade com o que fora 
previsto no acordo.

Cuida-se  de  consagração  ao  princípio  pacta  sunt  
servanda, cujo escopo é preservar a segurança dos  
negócios jurídicos e a função social do contrato o que 
não ocorreria se as partes pudessem desrespeitar a 
palavra empenhada e eleger  cláusulas diversas no 
momento do descumprimento da obrigação.

Havendo  cláusula  expressa  para  a  hipótese  de 
descumprimento  do  devedor  ela  deve  prevalecer,  
porquanto  admitir  a  rescisão  do  contrato  significa 
obediência ao princípio acima citado.
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Assim,  correta  a  decisão  de  1º  grau,  ao  julgar 
procedente o pedido inicial, visto que para a rescisão 
do contrato constitui  condição suficiente a mora do 
comprador,  o  que  restou  sobejamente  comprovado 
nos autos.

Logo,  não  merece  reforma  a  sentença  que 
considerou  com  acerto  as  provas  constantes  dos 
autos,  reconhecendo  a  inadimplência  dos 
compromissários e determinando a reintegração da 
posse do imóvel.” (fls.548/549).

Deste  modo,  como  o  fato  foi  objeto  de  cognição  judicial 
mediante  a  transcrição  do  acórdão  acima  citado,  mostra-se  incabível  a 
presente ação rescisória.

A propósito, confira-se a lição de Ernane Fidélis dos Santos, in 
verbis:

"Para  que  ocorra  erro  de  fato  justificativo  da  rescisória,  há 
mister  não  tenha  havido  controvérsia  no  processo  sob 
consideração  de  existência  ou  inexistência  do  fato,  nem 
pronunciamento  judicial  sobre  ela,  ou  sobre  ela,  ou  sobre o 
próprio  fato,  no  sentido  de  apreciá-lo  do  ângulo  de  sua 
existência ou inexistência. O juiz pode pronunciar-se sobre o 
fato,  declarando-o,  por  exemplo,  existente,  mas  sem 
indagação,  provocada  ou  não,  a  respeito  de  sua  realidade, 
caso em que poderá haver erro. Mas, se o juiz o analisa sob o 
aspecto  de  possibilidade  efetiva  de  sua  existência  ou 
inexistência, poderá não agir acertadamente, mas não comete 
o erro que autorize a rescisão da sentença". (Manual de Direito  
Processual Civil, Saraiva, 12ª ed., Vol. 1, p. 764).

Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  VIOLAÇÃO  DA 
LITERALIDADE  DA  NORMA.  NECESSIDADE.  ERRO  DE 
FATO.  INEXISTÊNCIA.  DOLO  E  FALSIDADE  DA  PROVA. 
DOCUMENTO  NOVO.  PRESSUPOSTOS  PARA 
CONFIGURAÇÃO.

1. Somente se autoriza a rescisão do julgado por violação legal  
quando  contrariada  a  norma  em  sua  literalidade,  não  se 
justificando a desconstituição por injustiça ou má interpretação 
da prova.

2.  O  erro  de  fato  ensejador  da  rescisória  decorre  do 
desconhecimento da prova, exigindo-se a inexistência de 
pronunciamento  judicial  a  respeito,  de  modo  que  o 
equívoco na apreciação daquela não ampara o pedido.

3.  Afasta-se  o  dolo  ou  a  falsidade  da  prova  se  não  houve 
impedimento  ou  dificuldade  concreta  para  atuação  da  parte, 

Ação Rescisória nº 2009908-68.2014.815.0000. 1



sobretudo quando os elementos dos autos, em seu conjunto,  
denotam o acerto do julgado rescindendo.

4. Admite-se a rescisão por documento novo quando o autor, ao 
tempo  do  processo  primitivo,  desconhecia-o  ou  era-lhe 
impossível juntá-lo aos autos.

5.  Ação  rescisória  improcedente.”  (STJ  -  AR  1.370/SP,  Rel.  
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO, 
julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013)

Em assim sendo,  “in  casu”,  ao contrário  do defendido pelos 
Autores,  o  acórdão  não  admitiu  fato  inexistente  e  tampouco  considerou 
inexistente  um fato  efetivamente  ocorrido,  sendo  certo  que  pretendem os 
autores o reexame da matéria fática já discutida e decidida,  o que não se 
admite nesta seara.

Em síntese, a reforma do julgamento, pautado em erro de 
fato, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil/73, não se 
revela aplicável, à espécie.

Outrossim,  inexistindo  qualquer  das  hipóteses  que 
justificam  a  rescisão  da  decisão  de  rescindenda,  há  de  ser  julgada 
improcedente  a  presente  ação  rescisória,  cuja  pretensão  mais  se 
assemelha a uma tentativa completamente inviável  de rediscussão da 
causa.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  
ERRO DE FATO. ART. 485,  IX,  DO CPC.  INOCORRÊNCIA. 
TRIBUTO  SUJEITO  LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO. 
DENÚNCIA  ESPONTÂNEA.  PARCELAMENTO.  TRIBUTO 
PAGO A DESTEMPO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE 
RECURSOS  REPETITIVOS.  ART.  543-C,  DO  CPC. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

1.  A rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da má 
percepção da situação fática resultante de atos ou documentos 
da  causa  dos  quais  o  magistrado  não  se  valeu  para  o  
julgamento, a despeito de existentes nos autos.

2. Assim,  há  erro  de  fato  quando  o  juiz,  
desconhecendo a novação acostado aos autos, condena o 
réu  no  quantum  originário.  "O  erro  de  fato  supõe  fato 
suscitado e não resolvido", porque o fato "não alegado" 
fica superado pela eficácia preclusiva do julgado - tantum 
iudicatum  quantum  disputatum  debeat  (artigo  474,  do 
CPC). Em conseqüência,  "o erro que justifica  a  rescisória  é 
aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, 
não  o  decorrente  do  acerto  ou  desacerto  do  julgado  em 
decorrência da apreciação dela" porquanto a má valoração da 
prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória.  (STJ   ,  
Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/08/2009,  
T1 - PRIMEIRA TURMA)
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DISPOSITIVO

Isto posto,  JULGO IMPROCEDENTE o pedido de rescisão 
da decisão alvejada, ante a inexistência de violação a literal disposição de lei 
erro de fato, impossibilitando, com isso, o rejulgamento do mérito da causa 
originária.

Fixo  os  ônus  sucumbenciais  em desfavor  dos  promoventes, 
arbitrando os honorários advocatícios em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 
cobranças cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão da concessão 
da justiça gratuita (fl. 772v).

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho – Presidente – Relator: Maria das Graças Morais Guedes. 
Revisor:  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Participaram ainda  do  julgamento  os 
Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), Romero 
Marcelo da Fonseca e João Alves da Silva.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a 
Exma.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do 
Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de junho de 
2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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