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AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  PROCEDENTE.
APELAÇÃO  CONSIDERADA  INTEMPESTIVA.
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RESCISÃO  DO  DECISUM QUE  NÃO  ANALISOU  O
MÉRITO  DA  CAUSA.  APLICAÇÃO  DO  CPC/73
VIGENTE  À  ÉPOCA  DO  AJUIZAMENTO.  AÇÃO
RESCISÓRIA  UTILIZADA  COMO  SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

—  “A decisão que indefere petição inicial de mandado de segurança,
extinguindo-o sem resolução de mérito, não desafia a propositura de
ação rescisória, porquanto desprovida de conteúdo meritório.”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
antes identificados.

ACORDA  a Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em extinguir o processo sem
resolução de mérito, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória interposta por Arimacel Padilha de
Castro  em face  de  Maria  Elza  Rodrigues  com o  intuito  de  rescindir,  com base  na
ocorrência de erro de fato e violação à literal disposição de lei, o acórdão que negou
seguimento  ao  recurso  de  apelação  interposto  ante  a  manifesta  intempestividade
(fls.40/44).

A ré não apresentou contestação, conforme certidão de fl.797.

O Ministério Público, em parecer às fls.800/804, não opinou no



mérito, porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório. 

VOTO 

Na hipótese em tela, convém destacar que a ação rescisória foi
proposta  em 26 de janeiro de 2012,  impondo a análise  da  demanda sob a  ótica  da
legislação processual civil de 1973.

Com efeito,  o  art.485 do CPC/73,  em seu  caput, dispunha  o
cabimento da ação rescisória em relação a sentenças de mérito transitadas em julgado.
Nesse contexto, apenas as decisões que se pronunciassem sobre o mérito das pretensões
estariam passíveis de rescisão pela via excepcional da rescisória.

Contudo, a decisão objeto dessa ação rescisória não conheceu do
apelo (fls.40/44, V.1) ante a sua intempestividade, ou seja, não houve pronunciamento
de mérito a respeito da pretensão do apelante,  ora autor,  razão pela qual a presente
rescisória não deve prosperar. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO, EM FUNÇÃO DE SUA
INTEMPESTIVIDADE.  DESCABIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
SENTENÇA DE MÉRITO (ART.  485,  CAPUT DO CPC).  1.  Nos
termos do art.485 do CPC, está sujeita a rescisão a sentença de mérito,
transitada em julgado. Sentença de mérito é a que acolhe ou rejeita
o  pedido.  Não  se  enquadra  como  tal,  portanto,  a  decisão
monocrática  de  não-conhecimento  de  recurso  de  apelação,  por
intempestivo. 2. Ausente hipótese de rescindibilidade, extingue-se o
processo sem julgamento de mérito. 3. Recurso Especial improvido.
(Resp  605.817/AL –  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki  –  Primeira
Turma – 10/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO
INICIAL.  INDEFERIMENTO.  MÉRITO.  EXAME.  AUSÊNCIA.
AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO. AGRAVO.
IMPROVIMENTO. I - A ação rescisória é o instrumento processual
que objetiva corrigir vícios na prestação jurisdicional, conferindo
às partes a possibilidade de obter a reforma de uma  decisão de
mérito  já  transitada  em  julgado.  II  - A decisão  que  indefere
petição  inicial  de  mandado  de  segurança,  extinguindo-o  sem
resolução de mérito, não desafia a propositura de ação rescisória,
porquanto desprovida de conteúdo meritório  . III - Patenteado que a
pretensão do Autor,  mesmo após enfatizar  o  descabimento da ação
rescisória contra decisão que não enfrenta o mérito, é desconstituir a
sumária extinção do processo originário, inviável é o processamento
do feito, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a petição
inicial,  por  ausência  de  interesse  processual  em  decorrência  de
inadequação  da  via  eleita.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.  (Agravo  Regimental  nº  0010871-26.2013.8.05.0000,
Seção Cível de Direito Público do TJBA, Rel. Heloísa Pinto de Freitas
Vieira Graddi. j. 20.02.2014)



Com  efeito,  verificada  a  inexistência  de  pronunciamento  de
mérito da decisão que se pretende rescindir, outra medida não há, senão a extinção da
ação sem resolução de mérito.

Saliente-se,  ademais,  que  o  apelante/autor,  mesmo  diante  de
diversas modalidades recursais, não apresentou recurso, deixando transcorrer, in albis, o
prazo para rever os termos da decisão de intempestividade. 

Nesse  sentido,  os  argumentos  suscitados  pelo  autor  são,  na
verdade, uma tentativa de retomar o debate do recurso de apelação reconhecido como
intempestivo, em flagrante manejo da rescisória como sucedâneo recursal.

No mesmo sentido:

AÇÃO  RESCISÓRIA. UTILIZAÇÃO  COMO  SUCEDÂNEO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO.  (Ação  Rescisória  nº  5.761/GO  (2016/0016295-0),
STJ, Rel. Benedito Gonçalves. DJe 21.02.2018) 

Ex  positis, considerando  a  inadequação  do  manejo  da  ação
rescisória, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides. Relator: Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  ainda  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João  Alves  da  Silva,
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado,
com  juridição  limitada,  para  substituir  à  época,  a  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes).

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

João Pessoa, 04 de abril de 2018
         

   Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides   
                                   Relator
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Trata-se de Ação Rescisória interposta por Arimacel Padilha de
Castro  em face  de  Maria  Elza  Rodrigues  com o  intuito  de  rescindir,  com base  na
ocorrência de erro de fato e violação à literal disposição de lei, o acórdão que negou
seguimento  ao  recurso  de  apelação  interposto  ante  a  manifesta  intempestividade
(fls.40/44).

A ré não apresentou contestação, conforme certidão de fl.797.

O Ministério Público, em parecer às fls.800/804, não opinou no
mérito, porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório. 

À revisão.

João Pessoa, 28 de novembro de 2014

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

                      Relator




