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1- Introdução: 
 
Na última aula já entramos em processos nos tribunais, falamos de assunção de 

competência e em IRPR, que figuram como incidentes nos tribunais, além de termos falado da 
reclamação, ação que pode ser utilizada, em algumas hipóteses, previstas no artigo 988, de forma 
muito semelhante ao mandado de segurança. Apesar de a reclamação ser utilizada sempre perante 
tribunal. 

Hoje, vamos falar de outra ação autônoma de impugnação, não se trata de recurso e 
de incidente, se revela muito utilizada, que surge com algumas mudanças, a ação rescisória. A 
ação rescisória vem disciplinada entre os artigos 966 e 975. Surge com algumas novidades em 
relação ao CPC de 1973. 

 
2- Ação rescisória: 
 
Em primeiro lugar, torna-se importante entender a razão de ser da ação rescisória. O 

processo é composto por uma serie de atos sequenciados, há o vínculo entre duas partes e o 
Estado-juiz. Certamente, os processos possuem alguns erros, como meras irregularidades, que não 
trarão problemas sérios, pode ter um vício mais grave, como uma nulidade, que poderá ser 
pronunciada pelo juiz. Poderá ter um vício muito grave, como a inexistência, ou seja, o ato existe 
fisicamente, mas juridicamente não existe como seria como uma sentença sem dispositivo. 

No momento em que o juiz profere uma decisão de mérito, juntamente com esta, 
temos a formação da coisa julgada, se não houver nenhum recurso. A coisa julgada é uma 
autoridade, que torna imutável o conteúdo da sentença. Como se fosse uma espécie de escudo. 
Neste momento, temos algumas consequências, como o surgimento do efeito sanatório da coisa 
julgada. De acordo com o efeito sanatório da coisa julgada material, os vícios são sanados. Por 
exemplo, o Ministério Público não foi intimado para atuar como fiscal da ordem jurídica, a coisa 
julgada sanará. Assim como no caso de ser necessário fazer uso do procedimento especial e fora 
utilizado o procedimento comum. Todos os vícios são convalidados. Com exceção dos vícios 
considerados mais graves pela doutrina, que os denomina de inexistência, como falta de citação, 
não há como convalidar, poderá ser reconhecido a qualquer momento. 

Uma doutrina mais recente chama tal cenário como um novo nome, que seria vício 
transrescisório. Teria este nome por se dar também após o prazo da ação rescisória. O professor 
prefere permanecer chamando de inexistência.  

Além dos vícios da inexistência, existem alguns que sobrevivem, mas mudam sua 
natureza. Por exemplo, poderá ter uma nulidade, que venha a contaminar determinados atos. No 
momento em que há a formação da coisa julgada material, surge o efeito sanatório, a maioria dos 
vícios é sanada. As inexistências se mantêm e alguns vícios de transformam. Certas nulidades se 
transformam em rescindibilidade. A ação rescisória é uma ação de competência dos tribunais e que 
tem como objetivo reconhecer um vício extremamente grave neste processo anterior. Se na ação 
rescisória ocorre a pronuncia da rescindibilidade, esse processo está contaminado. A sentença é 
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rescindida e ocorre o afastamento da coisa julgada. Sendo assim, o escudo desapareceu. 
Dependendo do caso, já com a ação rescisória será possível julgar o mérito da ação anterior. 

 É um vicio que não é para ser usado no processo de primeiro grau. Por exemplo, a 
incompetência, quando o processo está em primeiro grau, pode ser alegada como preliminar de 
contestação. Se não alegou em grau recursal não poderá mais. Pode alegar a incompetência na fase 
de execução em sede de impugnação, como se vê no artigo 525, §1º, VI: qualquer causa 
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 
prescrição, desde que supervenientes à sentença,  mas só a incompetência do juízo da execução. 
Não poderá trazer a incompetência do juízo que tramitou a fase de conhecimento, pois este vício se 
transformou em uma rescindibilidade. 

Quando processo está na fase de conhecimento, poderá alegar em preliminar de 
contestação, por simples petição. Caso tenha sido um caso de perda, recorre da sentença, trazendo 
na apelação como matéria de ordem pública. Se ocorreu o transito em julgado, se transformou de 
rescindibilidade. Somente poderá ser alegado esse vicio por meio de ação rescisória, como se vê no 
artigo 966, II: for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; só 
poderá alegar incompetência se for uma incompetência superveniente, como está no artigo 516, 
parágrafo único, que permite que a execução seja realizada em outra base territorial do que a fase 
de conhecimento.  

 A ação rescisória busca reconhecer um vício, afastar a coisa julgada e, dependendo 
do caso, apreciar o mérito do processo primitivo. A rigor, só existe uma hipótese no artigo 966 de 
ação rescisória em que não temos vício. O professor Barbosa Moreira já nos mostrava que esta 
hipótese não guarda qualquer relação com a rescisória. Seria a hipótese de usar para juntar 
documento novo. Se você quer juntar documento novo, será para mostrar que a situação fática não 
bem esclarecida pelas provas produzidas. Terá o intuito de produzir mais provas para demonstrar 
um erro in judicanto. O novo código muda esse exemplo, coloca não mais prova documental nova, 
fala apenas em documento novo, agora se revela um caráter mais amplo, no artigo 966, VII.  

A ação rescisória, na maioria das vezes, possui um duplo objeto. O primeiro pedido 
é para reconhecer a rescindibilidade, esta reconhecida, será rescindida a coisa julgada, 
denominado juízo rescidente. Além disso, dependendo do caso, o tribunal prosseguindo no 
julgamento, vai reapreciar a pretensão do processo primitivo, será o chamado juízo rescisório. De 
qualquer forma, os magistrados que participaram do julgamento da ação rescisória, que fizeram 
poderão fazer os dois juízos, não há qualquer impedimento e suspeição, como consta em uma 
antiga súmula do STF. Este procedimento é feito normalmente na mesma sessão.  

A ação rescisória foi modificada em certos pontos. O artigo 966 apresenta que é 
rescindível decisão de mérito. O código anterior falava em sentença de mérito. Neste ponto, o 
Novo CPC está sendo mais técnico, tendo em vista que a coisa julgada não se forma apenas em 
sentença de mérito, baseada no artigo 487 do CPC. Para usar a rescisória precisa ser decisão de 
mérito em caráter amplo. Um acórdão de mérito, uma sentença de mérito poderão ser objetos de 
ação rescisória. Uma decisão monocrática também, fundamentada no artigo 487. Além de todas 
estas possibilidades, temos como o Novo CPC, de decisão interlocutória de mérito. Não havendo 
agravo de instrumento, poderá ser utilizada a ação rescisória. O primeiro ponto a ser destacado é 
este da possibilidade de ação rescisória em face de decisão interlocutória de mérito.  

O Novo CPC estabeleceu uma ampliação, prevendo que cabe ação rescisória até 
mesmo para ato que não seja decisão de mérito, dependendo da hipótese concreta. O professor não 
concorda com este posicionamento, pois não havia qualquer jurisprudência sobre isso, marcando-
se de um forte academicismo. No artigo 966, § 2º, encontra-se a previsão de ação rescisória mesmo 
quando não é decisão de mérito, que impeça nova propositura da demanda ou impeça a 
admissibilidade de recurso. A título de exemplo:  
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a) Decisão que mesmo não sendo de mérito impeça a propositura de nova ação: 
 
Neste caso, esta hipótese foi imaginada na situação do artigo 485, V. A parte A 

promove uma demanda em face de B. O juiz entende que já existe uma demanda idêntica em 
curso, tratando-se de litispendência, sendo extinto o processo. Em outro giro, A promove a ação 
em face de B, mas já houve outra ação com coisa julgada. A demanda ofende coisa julgada 
anterior, por exemplo, perdeu e esta entrando de novo. Pode-se ter o caso também do sujeito que 
entra com a ação, o réu é citado e a parte autora abandona o processo. Este cenário ocorre 
novamente. Entra com o processo e é extinto de novo, por abandono. Na terceira vez, ocorre o 
mesmo. Conforma-se o cenário da perempção, ou seja, há um abuso do direito de acionar o 
Estado-juiz, não podendo ingressar com uma quarta ação. Quais seriam os pontos em comum das 
hipóteses do artigo 485 elencadas? Já foi acionado o Estado-juiz, há abuso de acionar o Estado-juiz. 
A sentença que pronuncia a litispendência, coisa julgada e perempção serão terminativas, não 
resolve o mérito e não faz coisa julgada material, apenas formal, mas é uma consequência logica 
em que se impede a propositura de uma nova ação, é um exercício abusivo. O sujeito que propôs a 
ação poderá recorrer ao tribunal, só que não houve recurso e se fez coisa julgada formal. Neste 
caso, o Novo CPC falará que cabe ação rescisória, só que precisa respeitar o prazo de dois anos e 
ter alguma hipótese que justifica a ação rescisória, devendo ser consultado o artigo 966.  

 
b) Decisão que inadmite recurso: 

 
Para o professor, mostrou-se difícil o entendimento deste cenário. O professor 

indagou o professor Alexandre Câmara, que explicou. Por exemplo, houve a decisão de mérito. Às 
vezes, a parte derrotada interpõe recurso. O juiz de primeiro grau não faz mais a admissibilidade 
da apelação, como se vê no artigo 1.010, § 3º. O juiz de primeiro grau vai se limitar a encaminhar a 
ação para o tribunal fazer a admissibilidade. Chegando ao tribunal, o relator inadmite o recurso, 
como consta no artigo 932. Tratava-se de uma situação em que não era possível corrigir o vício, se 
fosse possível corrigir o vício o relator deveria ter dado cinco dias para a correção (artigo 932, 
parágrafo único), por se tratar de vício insanável. A decisão do relator é monocrática, comportando 
agravo interno, nos termos do artigo 1.021. Não interpondo o agravo interno, transita em julgado. 
A decisão do primeiro grau era de mérito. A decisão do relator não é; apenas inadmite o recurso.  

Neste caso, percebe-se que não há motivo para entrar com a rescisória em relação à 
sentença. Contudo, era um processo do curso Master Juris, por exemplo. O relator seria o próprio 
professor. Sob esta ótica, o artigo 144 diz que o juiz que tem vínculo com instituição de ensino é 
impedido para julgar o recurso. Ele não poderia ter feito inadmissão. Não tinha argumento para 
utilizar a rescisória em face da sentença de primeiro grau, mas poderá da decisão que inadmitiu o 
recurso. É uma ação rescisória da decisão do relator que inadmitiu o recurso. Contudo, terá que 
enquadrar no artigo 966. Sendo assim, mostra-se outra novidade do Novo CPC, presente no artigo 
966, § 2º.  

 
O artigo 966 também possui as hipóteses em que pode usar a ação rescisória e 

sofreram alguns ajustes. Por exemplo, o artigo 966, I se mostra idêntico ao diploma normativo 
anterior, como se lê:  

Em outra hipótese, quando a decisão for proferida por juízo absolutamente 
incompetente ou juiz impedido, sendo também idêntico ao código anterior. 

O III do artigo 966 foi acrescentado. O CPC de 1973 permitia ação rescisória quando 
havia dolo da parte vencedora, ou colusão. O artigo incluiu coação e simulação. O dolo e a coação 
são unilaterais acerca da parte vencedora, já a simulação ou colusão são atos bilaterais, envolvendo 
as duas partes. 
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O IV do artigo 966 compreende a hipótese de ofender coisa julgada, que se manteve 
igual. Já o V do artigo 966 houve mudança redacional. No modelo anterior apresentava o 
enunciado no caso da decisão que viola lei, já no Novo CPC, apresenta-se a expressão norma 
jurídica, abrangendo também normas da Constituição. 

O VI do artigo 966 também foi mantido, quando você tem uma prova falsa que 
baseou a sentença. Neste caso, a ilicitude na prova contamina a sentença. 

O artigo 966 VII contou com um ajuste, apresentando a expressão prova nova e não 
apenas a ideia de documento novo. Prova nova é aquela que existia no momento da prolação da 
sentença, mas não se sabia ou não se podia fazer uso. Fora eliminada aquela hipótese do código 
anterior que abria a possibilidade de cabimento da rescisória de sentença de desistência para 
invalidar confissão, era o artigo 485, VII, que gerava uma série de graves problemas.  

Por fim, no lugar dele, no artigo 966, VIII mantiveram a ação rescisória por erro de 
fato, em que o parágrafo primeiro esclarece o que seria erro de fato. 

É importante saber em que hipótese será utilizada a rescisória, pois o prazo se 
encontra passível de mudanças. O prazo para ingressar com a ação rescisória é de dois anos, a 
contar do trânsito em julgado. O código diz que não será sempre este prazo. O artigo 975 tem a 
regra para ajuizar a rescisória. Dependendo do fundamento da ação rescisória, o termo inicial pode 
mudar ou o prazo poderá ser modificado. O artigo 975, § 2º diz: se fundada a ação no inciso VII do 
art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo 
máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 

Se for uma ação rescisória com base no artigo 966, VII o prazo será de dois anos a 
contar da descoberta da prova nova, mas limitados a cinco anos da data do transito em julgado. 
Por exemplo, houve o transito em julgado, há um limite de cinco anos. A prova nova fora 
descoberta um ano após o transito em julgado, tendo mais dois anos para propor a ação rescisória. 
Neste caso, se tem um total de três anos que poderiam transcorrer após o transito em julgado, será 
ajuizada regularmente. Em outro caso, a prova nova só foi descoberta com quatro anos e dez 
meses do transito em julgado. Neste caso, só terá dois meses para julgar a rescisória, não serão dois 
anos, pois ultrapassaria o limite de cinco anos. 

No § 3º do artigo 975 tem-se que nos casos de colusão e simulação, o terceiro ou o 
Ministério Público poderão propor a rescisória a qualquer momento, a contar o prazo para a 
propositura a partir do momento da descoberta. Este quadro de simulação poderá ser descoberto 
em um período muito posterior. Há um enunciado do TST que fala no prazo da rescisória 
motivado pela colusão como sendo contado a partir da ciência. Este enunciado foi cancelado na 
década de 1990. Atualmente, o Novo CPC vem como o mesmo raciocínio. Há uma discussão 
acadêmica de se seria aplicado o mesmo raciocínio do § 2º, limitados em cinco anos, ou se pega o 
prazo decadencial máximo de 10 anos. Deixar este ponto em aberto gera uma grave insegurança 
jurídica.  

Em um dado cenário, será elaborada a petição inicial, com base no artigo 968, que se 
reporta ao artigo 319. Alguns autores dizem que estaria errada esta remição, pois a petição não 
seria mais direcionada ao juiz, mas sim ao órgão. Este era um erro do código anterior, que dizia ser 
direcionada ao juiz e não ao juízo. Quando uma pessoa escreve uma carta para uma empresa, que 
possui diversos setores, fará nesta carta menção à pessoa e ao setor que se deseja enviar. Sendo 
assim, será especificado o destinatário. Alguns autores falam que nas petições deverá ser colocada 
a expressão “MM. Juízo”. Esta posição se revela errada, pois a expressão “MM” quer dizer 
meritíssimo, o órgão não mérito. Algumas providências serão analisadas pelo juiz e outras pelo 
servidor, por exemplo, a certidão. A petição será dirigida ao escrivão e ao diretor. Se colocar 
apenas menção ao órgão dará problema, não saberá nas mãos de quem cairá. A petição é dirigida 
ao órgão, mas deverá ser colocado na petição inicial aos cuidados de quem estará se dirigindo, 
indicar a pessoa que vai ler para que exista a providência determinada.  



 

 

 
 
 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a 

reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

Quando se trata de caso de pedido de juízo rescidente ou rescisório, os pedidos 
devem ser cumulados, como se lê no artigo 968, I. Esse mesmo artigo fala da caução de 5% do 
valor da causa. Neste cenário, se o pedido foi declarado improcedente ou inadmissível por 
unanimidade, a caução será revertida para a parte contrária, como se vê no parágrafo único de 
artigo 974. 

O Novo traz algumas mudanças neste contexto. A primeira se dá pelo fato de 
esmiuçar as partes que não precisam prestar caução. Ele vai incluir Ministério Público, Fazenda 
Pública, beneficiário de gratuidade de justiça. Se for comparar com o código anterior está mais 
amplo. O código anterior também não falava em todos os tipos de Fazenda Pública, agora 
mencionou de forma mais técnica.  

Outra novidade é o § 2º do artigo 968, que diz que esta caução é limitada a mil 
salários mínimos para prestar. A caução não pode ser um obstáculo para propor ação rescisória, 
mas estará sujeita a este teto. 

A ação rescisória é proposta no tribunal e muitas vezes a parte confunde o tribunal. 
A parte direcionou erradamente. A regra baseia-se na análise de onde proveio a decisão que 
transitou em julgado. Se a decisão foi dada pelo juiz de primeiro grau, a ação rescisória será no 
Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Pode-se alegar que houve um recurso no TJ. 
De acordo com o artigo 1.008 a decisão meritória do recurso substitui a decisão impugnada. Nos 
casos de manutenção pelos próprios fundamentos por parte do acórdão, a rescisória se dará em 
face do acórdão, é o efeito substitutivo dos recursos do artigo 1.008. 

Caso o acórdão tenha sido do TJ, a ação se dará no TJ. Se existe um Recurso Especial 
no STJ, que admitiu ou negou provimento, esta decisão substitui a do tribunal estadual. A 
rescisória será no STJ. Pode-se ver também no artigo 102 da Constituição em que se apresenta a 
questão de que o STF julga a rescisória dos próprios acórdãos. O TRF julga a rescisória dos 
próprios acórdãos, assim como em face de sentenças proferidas pelos Juízes Federais ali 
abrangidos. Nem sempre é fácil saber o tribunal para encaminhar. O §§ 5º e 6º do artigo 968 
apresenta a ideia de que se você erra o tribunal, se a petição inicial estiver indicando a decisão 
errada para rescindir, a jurisprudência entendia que não se devia aceitar. Os dois dispositivos 
citados permitem a correção, o ajuste, a emenda na inicial. O tribunal errado vai mandar para o 
tribunal correto.  

Os outros dispositivos se mostram exatamente iguais. A rescisória não vai 
suspender a sentença o cumprimento de sentença, a não ser que o relator conceda tutela provisória 
neste sentido, de acordo com as previsões do artigo 969. Depois, o relator vai fixar o prazo da 
defesa na ação rescisória, entre quinze e trinta dias, no artigo 970. O réu vai ser citado, dependendo 
do caso, se precisar produzir prova, o tribunal vai expedir carta de ordem, como se vê no artigo 
972. Depois da dilação probatória, as partes terão o prazo de dez dias para apresentar memorial 
escritas, no artigo 973. O tribunal julgará a ação rescisória. 

É importante lembrar que no código anterior, se o pedido fosse julgado procedente 
por dois a um, a parte poderia oferecer embargos infringentes, que não existem mais no Novo 
CPC, foi substituído por uma técnica automática.  


