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AÇÃO RESCISÓRIA.  SENTENÇA RESCINDENDA
FUNDADA EM ERRO DE FATO. REINTEGRAÇÃO
DE  POSSE  SOBRE  IMÓVEL  ERRADO.
DESCRIÇÃO EQUIVOCADA NA PETIÇÃO INICIAL
DA AÇÃO RESCINDENDA. ERRO RECONHECIDO
PELA  PARTE  ADVERSA.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. 

– Constatando-se que a Sentença proferida em
Ação de Reintegração de Posse teve como objeto
imóvel errado, estando, assim, fundada em erro de
fato, deve-se julgar procedente o pedido rescisório,
para o fim de rescindi-la. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Seção  Especializada  Cível,  por
unanimidade, JULGAR  PROCEDENTE  O  PEDIDO  DEDUZIDO  NA AÇÃO
RESCISÓRIA, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
237.

RELATÓRIO

Trata-se de  Ação Rescisória  com Pedido de Antecipação de

Tutela ajuizada por Zezito Ferreira da Silva contra Sentença de fls.109/110,

proferida  em  sede  de  Ação  de  Reintegração  de  Posse,  que  determinou  a

desocupação do imóvel situado na Rua Emílio Araújo Chaves, nº 740, Bairro
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Catolé, em Campina Grande.

Alegaram  que  a  Sentença  determinou,  por  equívoco,  a

reintegração de posse do imóvel errado, já que o imóvel adquirido pelas Rés

em Ação de Usucapião teria sido o de nº 770, localizado no lote nº 9, da quadra

F  e  não  o  imóvel  de  nº  740,  situado  no  lote  nº  12,  da  quadra  F,  fato

demonstrado através da escritura pública de fls.32/34.

A  antecipação  de  tutela  foi  indeferida  (fls.  167/168),

determinando-se, na ocasião, a intimação das Rés, por carta de ordem a ser

cumprida  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  Cível  de  Campina  Grande,  a  fim  de

comprovarem, através de documento público, que são proprietárias do imóvel

localizado  na  Rua  Professor  Emílio  Araújo  Chave,  nº  740,  Bairro  Catolé,

Campina Grande.

Na  Carta  de  Ordem,  a  distribuição  digitou  partes  distintas,

constando o nome de Valéria Elisângela Paulino e Valesca Angélica Paulino

Ramos como Autoras, em vez de Rés, como se infere dos mandados de fls.

210/211, os quais restaram frustrados, conforme certidões de fls. 210v., 211v.,

fato que foi noticiado à fl. 183 pelo Autor. 

Às  fls.  213/214,  as  Rés  apresentaram  Contestação  à  Ação

Rescisória. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça

pugnou pela procedência da Ação Rescisória (fls. 229/232). 

É o relatório. 

VOTO 

A Ação Rescisória possibilita que o Judiciário desconstitua a

coisa  julgada  material,  afastando  os  efeitos  de  uma  decisão  de  mérito  já

transitada em julgado quando o julgado atacado apresenta um vício grave, de
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forma a justificar a quebra da segurança jurídica oriunda da estabilização do

pronunciamento judicial definitivo.

O  legislador,  por  sua  vez,  não  deixando  ao  talante  dos

Magistrados o preenchimento do que se poderia determinar de conceito jurídico

indeterminado (vício grave), acabou por enumerar, em um rol taxativo (art.485

do  CPC),  as  hipóteses  excepcionais  que  justificariam  o  manejo  da  Ação

Rescisória.

O  Autor  da  presente  demanda  alega  que  a  Sentença  está

fundada em erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73 e 966, VIII, do CPC/2015),

porquanto a reintegração de posse foi determinada na Sentença sobre o imóvel

errado, já que o imóvel adquirido pelas Rés em Ação de Usucapião teria sido o

de nº 770, localizado no lote nº 9, da quadra F e não o de nº 740, situado no

Lote nº 12, da Quadra F.

Com efeito, as Demandadas propuseram Ação de Usucapião

para adquirir a propriedade do imóvel de  nº 770, localizado no lote nº 9, da

quadra  F,  do  Loteamento  Residencial  Amigão,  Campina  Grande  –  PB,  e

obtiveram  a  procedência  do  pedido.  Posteriormente,  de  modo  equivocado,

moveram a Ação de Reintegração de Posse, indicando, equivocadamente o

imóvel de nº 740, localizado no lote nº 12, de propriedade do Autor, levando o

Juiz a erro. 

De fato, as demandadas confirmaram, como se pode observar

na petição protocolada pelas mesmas na Ação de Reintegração de posse que

“o  terreno  localizado  no  lote  12,  quadra  F,  realmente  é  de  propriedade  do

senhor  Zezito  Ferreira”  (fls.  71/72  do  processo  em  anexo).  Tal  afirmativa

também pode ser comprovada através da escritura pública de fls.32/34.

Considerando,  ainda,  que  as  Promovidas  ao  oferecerem

Contestação admitiram o erro de fato ocorrido na Sentença exarada na Ação

de Reintegração de Posse, onde deveria ter constado o imóvel de nº 770 ao

invés do de nº  740 (cerne do litígio),  não restam dúvidas de que deve ser
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julgado procedente o pedido formulado nesta Ação Rescisória (fls. 213/214),

pois não existe controvérsia entre as partes sobre a propriedade dos lotes. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, IX, do CPC/73

(966, VIII, do CPC/2015), e em harmonia com o parecer da Procuradoria Geral

de Justiça, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO RESCINDENDO, para que seja

rescindida a Sentença e o Acórdão prolatados na Ação de Reintegração de

Posse, de logo reintegrando o Autor, Zezito Ferreira da Silva, em seu imóvel de

nº 740, que corresponde ao lote de nº 12. 

Consequentemente,  em  face  do  princípio  da  causalidade,

condeno às Rés ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os

quais arbitro em R$1.000,00 (mil reais).

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Presidente.  Relator:
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir a Desembargadora Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Valberto  Cosme  de  Lira,  Procurador  de
Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 1º de junho
de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

4


	ACÓRDÃO

