
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 2007139-87.2014.815.0000
RELATOR : Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE : Câmara Municipal de Dona Inês
ADVOGADO : Giordano Bruno Cantidiano de Andrade
AGRAVADO : Napoleão Rodrigues de Sousa

AGRAVO  INTERNO  NA  AÇÃO  RESCISÓRIA  — 
INSURGÊNCIA EM FACE   DO ATO DA PUBLICAÇÃO 
DO ACÓRDÃO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — 
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL — 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  —  PROVIMENTO 
NEGADO

— “O relator,  quando do  recebimento  da inicial  da rescisória,  está 
autorizado a  examinar  os  requisitos  previstos  no art.  295  do  CPC, 
dentre  esses,  o  interesse  de  agir,  consubstanciado  no  trinômio 
necessidade, utilidade e adequação. " (AGRG na AR 3.870/SP, Rel. 
Ministra eliana calmon, primeira seção, julgado em 12/12/2007). 2. O 
ajuizamento de uma ação rescisória visando que seja "rescindido o ato 
da publicação" da intimação do acórdão não se mostra cabível,  uma 
vez  que  aquela  modalidade  de  ação  serve  tão  somente  para  atacar 
decisão  judicial  de  mérito  quando  ocorrer  qualquer  das  causas 
elencadas de forma taxativa no art. 485, do CPC, hipótese inocorrente 
no  caso  dos  autos.  3.  Revelando-se  inadequada  a  propositura  de 
ação rescisória para  alcançar  o  fim  perseguido  pela  autora,  resta 
evidente que esta é carecedora de interesse processual, o que autoriza, 
via  de  consequência,  o  indeferimento  da  sua  peça  vestibular,  nos 
termos do art. 295, III, do CPC. (TJMT; AGRG 100124/2010; Capital; 
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. José Ferreira 
Leite; Julg. 04/11/2010; DJMT 16/11/2010; Pág. 14)  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

ACORDAM os integrantes da 2ª Seção Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao 
Agravo Interno.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 48/55) interposto pela Câmara 
Municipal de Dona Inês, contra a decisão de fls. 36/38, indeferindo liminarmente a 
petição inicial da ação rescisória.  

A agravante alega ser a rescisória meio cabível para reconhecer 
a nulidade da intimação do acórdão combatido, pois ocorreu error in procedendo.

 É o que basta relatar. 

VOTO

A  autora/agravante  alegou  ter  sido  impetrado  mandado  de 
segurança por  Napoleão Rodrigues de Sousa, pretendendo perceber o subsídio de R$ 
3.100,00 (três mil e cem reais), no qual foi prolatada sentença concedendo a segurança.

Alegou ter interposto apelação em face da mencionada decisão, 
todavia,  foi  desprovida,  levando  a  ora  recorrente  a  opor  embargos  declaratórios,  os 
quais foram rejeitados.

Sustentou  ter  sido  a  intimação  do  acórdão  dos  embargos 
efetuada em nome de causídico diferente daquele que patrocinava a causa, causando-lhe 
prejuízo em razão do tolhimento ao seu direito de atuação no processo, pois o prazo 
para interposição  de recurso daquela  decisão colegiada  transcorrera  in  albis.  Nesses 
termos,  destacou  a  violação  literal  aos  artigos  236  e  242  do  CPC,  requerendo, 
liminarmente, o sobrestamento da execução do processo nº 008.2010.000693-4.

Foi proferida decisão indeferindo liminarmente a petição inicial 
da ação rescisória.  

Pois  bem.  A  admissibilidade  da  ação  rescisória  exige  a 
demonstração,  pela parte autora, de qualquer das hipóteses previstas no  art.  485 do 
CPC.

No presente caso, a parte autora pretende, na verdade, que seja 
rescindindo o ato da publicação do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível nos 
autos dos Embargos Declaratórios nº 008.2010.000693-4/004.

Ora, tal medida poderia ser alcançada por outro meio que não o 
ajuizamento de uma ação rescisória. Ademais, a presente ação é meio cabível apenas 
para atacar uma decisão judicial de mérito quando ocorrer uma das hipóteses do art. 485 
do CPC.

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

Percebe-se que a autora não se insurge contra uma decisão de 
mérito, mas sim em face de um ato processual de mero expediente, deixando evidente  o 
fato de sua pretensão não se enquadrar em nenhuma das hipóteses autorizadoras  do 
ajuizamento da rescisória.

A respeito do tema:
 
“Não se admite a ação rescisória, sem que se alegue ou se demonstre a  
ocorrência de uma das hipóteses capituladas no art. 485, do CPC. O elenco 
das  hipóteses  do  referido  art.  485  do  CPC  é  taxativo.(...)  é  unívoco  o 
entendimento  segundo  o  qual  a  ação  rescisória,  além  das  exigências  
comuns a qualquer demanda – aí incluída a presença das condições da  
ação  e  dos  pressupostos  processuais-,  somente  tem  cabimento  quando 
também estão presentes os seguintes pressupostos: a) existência de decisão 
de mérito transitada em julgado; b) configuração de uma dos fundamentos  
de rescindibilidade, arrolados no art. 485 do CPC.” (Fredie Didier Jr. e  
Leonardo José Carneiro da Cunha – Curso de Direto Processual Civil –  
Ed. JusPodivm – vol. 03 – 7ª edição – 2009 – p. 362/363).

Em caso análogo, já se posicionou a jurisprudência:

RECURSO  DE  AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO RESCISÓRIA. 
MEDIDA  INADEQUADA AOS FINS  PRETENDIDOS.  AUSÊNCIA DE 
INTERESSE  PROCESSUAL.  INDEFERIMENTO LIMINAR DA 
PETIÇÃO  INICIAL.  POSSIBILIDADE.  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. "O relator, quando do recebimento 
da inicial da rescisória, está autorizado a examinar os requisitos previstos 
no art. 295 do CPC, dentre esses, o interesse de agir, consubstanciado no 
trinômio necessidade, utilidade e adequação. " (AGRG na AR 3.870/SP, 
Rel. Ministra eliana calmon, primeira seção, julgado em 12/12/2007). 2. 
O ajuizamento de uma ação rescisória visando que seja "rescindido o ato 
da publicação" da intimação do acórdão não se mostra cabível, uma vez 
que aquela modalidade de ação serve tão somente para atacar decisão 
judicial  de  mérito  quando  ocorrer  qualquer  das  causas  elencadas  de 
forma taxativa no art.  485, do CPC,  hipótese inocorrente  no caso dos 
autos. 3. Revelando-se inadequada a propositura de ação rescisória para 
alcançar  o  fim  perseguido  pela  autora,  resta  evidente  que  esta  é 
carecedora de interesse processual, o que autoriza, via de consequência, 
o indeferimento da sua peça vestibular, nos termos do art. 295, III, do 
CPC. (TJMT;  AGRG  100124/2010;  Capital;  Segunda  Turma  de 
Câmaras  Cíveis  Reunidas;  Rel.  Des.  José  Ferreira  Leite;  Julg. 
04/11/2010; DJMT 16/11/2010; Pág. 14)  
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Não  se  mostra  cabível  o  ajuizamento  de  ação  rescisória  tão-
somente para obter a republicação da intimação de acórdão. Portanto, verificando-se a 
inadequação da via eleita para alcançar o fim perseguido pela autora/agravante, há de 
ser indeferida sua peça vestibular.

Seguindo essa linha de raciocínio, cite-se lição de Nelson Nery 
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a  
juízo  para  alcançar  a  tutela  pretendida  e,  ainda,  quando  essa  tutela  
jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.  
(...) 
De  outra  parte,  se  o  autor  mover  ação  errada  ou  utilizar-se  do  
procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão 
pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse  
processual.(...)”(Código  de  Processo  Civil  Comentado  –  11ª  Edição  –  
Editora Revista dos Tribunais – 2010). (grifei).

Face ao exposto,  NEGO PROVIMENTO ao presente  Agravo 
Interno. 

É como voto.

Presidiu a sessão com voto, o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira – Presidente. Relator: Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida, 
Juiz  Convocado  para  substituir  o Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. 
Participaram  ainda  do  julgamento   os  Exmos.  Srs.  Desembargadores  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e José Aurélio da Cruz. Ausentes, justificadamente, o 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz Convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva) e a Desª Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento o Exmo.  Sr. Dr. Francisco Seráphico 
Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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