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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A
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AÇÃO  RESCISÓRIA. AÇÃO  DE RECONHECIMENTO  E
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.  AUSÊNCIA  DE
COISA  JULGADA  EM  DESFAVOR  DA  DEMANDANTE.
VICIO  DA  CITAÇÃO.  PREJUÍZO  ALEGADO.  VIA
INADEQUADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INDEFERIMENTO
DA  INICIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

É  inadmissível  ação  rescisória  para  declarar  nulidade  por
ausência ou vício de citação, por inexistir  coisa julgada na
sentença prolatada em que não se formou a relação jurídica
apta ao seu desenvolvimento.

Vistos, etc.

Ayrana Maria Brito da Cunha, representada por Maria José
Brito Rafael,  ajuíza Ação Rescisória  em face de  Gleiciana Flávia da Silva com
fundamento nos incisos III, V e VI do art. 485, do CPC, objetivando a rescisão da
Sentença do Juízo da 3ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita prolatada nos autos
da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável por esta proposta em
face de Sheylla Maria Donato da Cunha, Suellany Maria Donato da Cunha, Sydia
Maria Donato da Silva, Saraghina Maria Donato da Cunha e Luiz Antônio Cirino
da Cunha, herdeiros do de cujus Antônio Cirino da Cunha, Processo tombado sob
o n° 0800218-61.2012.815.0331.
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Sustenta a autora que a intenção da demandada no processo
em que foi  prolatada a sentença em discussão foi  a  obtenção da qualidade de
beneficiária da pensão por morte de Antônio Cirino da Cunha, alegando que a
decisão judicial está fundamentada em premissas fáticas destoantes da realidade,
haja vista que o de cujus não conviveu em união estável com aquela.

Assevera que Gleiciane Flávia da Silva foi criada por Maria
de Lourdes da Cunha Oliveira, irmã do de cujus, desde os doze anos de idade, e
que  aquela  passou  a  cuidar  do  falecido  quando  ocorreu  o  agravamento  dos
problemas de saúde,  por ser técnica em enfermagem e pessoa da confiança da
família.

Pontua, ainda, que deveria ter participado do processo em
que  foi  prolatada  a  decisão  rescindenda  na  qualidade  de  litisconsorte  passivo
necessário,  na  forma  do  Parágrafo  Único  do  art.  47,  do  CPC,  por  ser  a  única
herdeira que detém a qualidade de beneficiária da prestação previdenciária.

Aduz que pretensão está respaldada no inciso III, do art. 485,
do CPC, porquanto a parte vencedora tinha conhecimento da sua titularidade da
pensão  por  morte,  e  essa  circunstância  denotava  a  configuração  da  fraude
processual e materialização da hipótese de rescisão da sentença.

Requer  a  concessão  da  tutela  antecipada  para  retornar  a
receber a integralidade da pensão por morte e, no mérito, pugna pela procedência
do pedido para rescindir a sentença prolatada nos autos do Processo n° 0800218-
61.2012.815.0331.

É o relatório.

DECIDO.

A  lesão  veiculada  nestes  autos  é  a  eficácia  da  sentença
prolatada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
cujo  conteúdo ensejou a  redução da  quantia  percebida  pela  autora  a  título  de
pensão por morte.

Após  narrar  as  circunstâncias  fáticas  que  ensejaram  a
expedição  do  comando judicial  questionado,  assevera  também que deveria  ter
participado do processo no qual foi prolatada a decisão rescindenda na qualidade
de litisconsorte passivo necessário, na forma do Parágrafo Único do art.  47,  do
CPC, por ser a única herdeira que detém a qualidade de beneficiária da prestação
previdenciária.

Apesar  de  a  parte  se  referir  a  suposta  violação  literal  a
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disposição de lei e a fraude legal, a situação suscitada nestes autos diz respeito ao
vício na citação.

Por  conseguinte,  não  é  hipótese  de  ajuizamento  de  ação
rescisória,  e  sim,  de  querela  nulitatis,  por  inadmissibilidade de  manejo  da  ação
rescisória que tem por escopo a desconstituição de sentença proferida em processo
de conhecimento, fundada na inexistência ou nulidade da citação.

Como a  causa  de  pedir  desta  ação  rescisória  se  reporta  à
ausência  de  formação  de  litisconsórcio  passivo  necessário,  inexiste  sentença
transitada em julgado a ser rescindida.

Nesse  sentido  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  NÃO
CABIMENTO DIANTE DE NULIDADE DECORRENTE DE
VÍCIO/INEXISTÊNCIA  DE  CITAÇÃO  NA  DEMANDA
ORIGINÁRIA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  1.  A
Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento
no  sentido  do  "Descabimento  da  rescisória  calcada  em
nulidade (...) por vício na citação, à míngua de sentença de
mérito  a  habilitar  esta  via  em substituição à  própria,  qual
seja, a de querella nulitatis." (AR 771/PA, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,  DJ  de
26/02/2007).  2.  Agravo  Regimental  desprovido."  (AgRg  no
REsp  470522/MG,  Rel.  Min.  Paulo  Furtado  (convocado),
Terceira Turma, j. 03/08/2010, pub. DJe 20/08/2010)

Sob esse enfoque, manifesta é a impropriedade da presente
ação rescisória utilizada pela Autora para desconstituir a sentença sem força de
coisa julgada. 

Posto  isso,  considerando  a  utilização  de  procedimento
inadequado para questionar o vício de citação nos autos do Processo da Ação de
Reconhecimento  e  Dissolução  de  União  Estável, INDEFIRO  A  PETIÇÃO
INICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do inciso I, do art. 490, c/c o inciso III, do
art. 295, e inciso I, do art. 267,  todos do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.
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Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora
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