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Resumo 

O presente estudo apresenta ampla abordagem sobre a ação rescisória, suas 

características, aplicações e procedimento, trazendo visão moderna sobre alguns 

aspectos tormentosos, além de tratar de modo panorâmico do novel instituto da 

antecipação da tutela, inserido no ordenamento processual brasileiro, em 1994, com as 

modificações e inserções que se sucederam no diploma processual civil acerca da 

tutela antecipada, até a recente alteração introduzida pela Lei n° 10.444/02. Os dois 

importantes temas jurídicos tratados no estudo encontram-se em palpitante discussão, 

para avaliar a compatibilidade e o cabimento do provimento antecipatório, em sede de 

ação rescisória, inspirando-se em exemplos excepcionais, lastreando o raciocínio em 

qualificada doutrina e norteadora jurisprudência, enfim, enfrentando, na essência, os 

argumentos jurídicos que resistem à idéia de provimento liminar em desfavor da coisa 

julgada. A reflexão aduzida no estudo, calcada em argumentação jurídica consistente, 

revela que o cerne do raciocínio desenvolvido finca raízes em garantia constitucional, 

que não só autoriza, como fundamentalmente recomenda a alternativa de uma tutela de 

urgência para amparar, quando preenchidos os pressupostos legais, as lesões ou 

ameaças a direito. Por tudo isso, o estudo contribui com novas reflexões sobre questão 

tão controvertida. 

Palavras-Chaves: tutela antecipada; ação rescisória; cabimento de tutela; 

ameaça a direito; proteção constitucional; tutela de urgência; provimento antecipatório. 
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Abstract 
 

This work exposes an ample study about the rescission action, its characteristics, 

applications and procedure, bringing modern vision on some arduous aspects, besides 

negotiating in panoramic way of the novel institute of the anticipation of the protection, 

inserted in the Brazilian legal proceedings, in 1994, with the modifications and inserts 

that were happened in the civil legal proceeding law concerning tutelage anticipation, 

until the recent alteration introduced by the Law number 10.444/02. The two important 

themes juridical agreements in this study meet in interesting discussion, to evaluate the 

compatibility and the pertinence of the anticipated provision, in the rescission action, 

being inspired by exceptional examples, basing the reasoning in qualified doctrine and 

robust jurisprudence; finally, facing in the essence the juridical arguments that resist to 

the idea of preliminary provision against the judged thing. The reflection adduced in the 

study, based in consistent juridical argument, reveals that sifts of the developed 

reasoning sticks roots in constitutional warranty that not only it authorizes, as 

fundamentally it recommends the alternative of tutelage of urgency, to support, when 

filled the legal presuppositions, the lesions or threatens to right. For all this, the study 

contributes with new reflections on subject so controversy.  

Key words: anticipated provision; rescission action; pertinence of anticipated 

provision; threatens to right; constitutional protection; tutelage of urgency; anticipated 

provisionº  
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INTRODUÇÃO 

A realização do estudo que ora se apresenta foi motivada pela experiência 

profissional do autor, dados os dilemas que as vicissitudes da prática revelam na 

elaboração e acompanhamento da ação rescisória, bem como no exercício de pleitos 

de antecipação da tutela, considerando os diferentes ângulos compreendidos pelos 

profissionais do Direito ao tratarem a mesma pretensão. 

O problema concreto trazido pelo autor, e citado como exemplo no teor do 

estudo, assinalou ponto de intercessão entre os dois importantes institutos jurídicos – a 

ação rescisória e a antecipação da tutela – que recomendava, acima da questão 

pragmática de se buscar a solução jurídica para a realização da Justiça, também a 

abstração de uma pesquisa aprofundada e a realização de um trabalho acadêmico, que 

pudesse contribuir para a análise de situações jurídicas análogas e o manejo adequado 

dos instrumentos processuais para viabilizarem a boa prestação jurisdicional. 

A este objetivo dedica-se o estudo lançar uma visão panorâmica tanto sobre a 

ação rescisória como sobre a antecipação da tutela, atualizada com as recentes 

modificações introduzidas no ordenamento processual brasileiro, com visão moderna 

sobre algumas questões tormentosas e,  sobretudo, para despertar a reflexão para a 

viabilidade de se utilizar a antecipação da tutela no bojo da ação rescisória, oferecendo 

elementos argumentativos consistentes e visualizando a problemática sob uma 

perspectiva distinta daquela desenvolvida pela grande parte dos estudiosos do assunto.  

Aliás, o tratamento empreendido já considerou a recentíssima alteração da 

legislação processual (Lei nº. 10.444/02), o que dá ao estudo uma visão atual uma vez 

que as obras já publicadas e consultadas neste estudo ainda não consideraram as 

novidades legislativas, senão alguns artigos colhidos e referidos no desenvolvimento do 

trabalho. 

A inserção de suprimento constitucional, na justificativa para se reforçar a 

corrente dos que compreendem possível o cabimento da tutela antecipada no seio da 
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ação rescisória, dá novo alento à discussão, contribuindo ainda mais para seu 

amadurecimento. 

Para a realização do estudo, fez-se necessário não só colher exemplos 

concretos, oferecidos na doutrina, o que pressupôs pesquisa bibliográfica, desde 

artigos recentes até as obras clássicas, assim como a compreensão jurisprudencial 

sobre a questão, tanto a edificada antes da inserção no ordenamento processual da 

antecipação da tutela, quanto a que serve hoje de norte, após a consideração dos 

reflexos desse novo e significativo instituto jurídico. 

O trabalho foi organizado em três diferentes Títulos, cada qual com seus 

respectivos capítulos que, por sua vez, apresentam subdivisões, visando melhor 

estruturar as idéias apresentadas para o conforto do leitor e a sua perficiente 

compreensão do estudo. 

No Título I, a ação rescisória é a personagem principal, pois está prevista no 

ordenamento jurídico brasileiro como único mecanismo capaz de desconstituir decisão 

judicial já transitada em julgado, nos estreitos limites traçados na lei processual. 

O capítulo inicial do Título I cuida dos antecedentes históricos,  conceituação, 

natureza jurídica, legitimação, prazo e pressupostos da ação rescisória. 

O segundo capítulo desenvolve cada uma das hipóteses de rescindibilidade, 

elencadas taxativamente no rol do artigo 485 do Código de Processo Civil, 

apresentando as peculiaridades de cada situação. 

Na seqüência, são analisados os atos judiciais não sujeitos à ação rescisória, 

mas, a outra ação que se denomina anulatória, observando-se as diferenças das 

hipóteses de cabimento, prazo e efeitos. 

Para concluir a investigação, o último capítulo do título apresenta uma análise do 

procedimento da ação rescisória, desde a elaboração da petição inicial,  explicitando a 

competência do Juízo,  abordando a execução da decisão rescindenda e a hipótese de 

cabimento de ação rescisória. 
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No Título II, protagonista é a antecipação da tutela, iniciando o  seu estudo, no 

primeiro capítulo, pela contextualização desse instituto no direito processual brasileiro, 

desde sua evolução legislativa até a sua natureza jurídica, tratando dos aspectos 

comuns e das distinções com o provimento cautelar. 

O segundo capítulo trata da admissibilidade da antecipação da tutela, seus 

requisitos, a questão da prova inequívoca, da verossimilhança da alegação, o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o abuso do direito de defesa e o 

manifesto propósito protelatório do réu, finalizando com o perigo da irreversibilidade. 

O terceiro e último Título, em seu primeiro capítulo, trata do relacionamento entre 

os temas discutidos nos títulos anteriores, diagnosticando a possibilidade jurídica do 

cabimento da antecipação da tutela na ação rescisória, a problemática de uma decisão 

interlocutória suplantar uma sentença definitiva, transitada em julgado. O capitulo 

encerra-se com destaque para a relevante discussão sobre o direito constitucional à 

tutela jurisdicional de urgência. 

No capítulo seguinte, apresenta-se a idéia de que a antecipação da tutela na 

ação rescisória será medida excepcional, em face da emblemática questão da coisa 

julgada versus a fumaça do bom direito ou a verossimilhança da alegação, 

apresentando ao fim, ilustrativo exemplo da excepcionalidade que recomenda a tutela 

antecipada. 

Por fim, o último capítulo trata da compatibilidade da antecipação da tutela com o 

rito processual da ação rescisória, bem como analisa as hipóteses da lei que justificam 

a concessão dessa medida antecipatória da tutela. Focaliza a questão da suspensão da 

execução da coisa julgada como objeto do pleito de antecipação da tutela, sua 

compatibilidade e a discussão da natureza cautelar desse pedido à luz da inserção do § 

7º ao artigo 273 do Código de Processo Civil. Analisa, também, quais dos fundamentos 

do art. 273 do CPC justificam a antecipação parcial da tutela para sobrestar a execução 

da coisa julgada, concluindo pela análise da possibilidade ou não de admissão da 

antecipação integral da tutela pretendida. 
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 Muito embora, as reflexões apresentadas no decorrer da pesquisa não tenham 

como fim inovar ou exaurir o assunto, tão denso e palpitante, acredita-se poderão 

proporcionar ao leitor uma visão geral sistematizada sobre a ação rescisória, instituto 

último do direito processual brasileiro, marcado por seus propósitos de exatidão e 

justiça, assim como o da antecipação da tutela, que parte da importante premissa de 

que a Jurisdição tardia nem sempre distribuirá JUSTIÇA! 
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TÍTULO I 

A AÇÃO RESCISÓRIA NO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO 

Capítulo I 

Aspectos fundamentais da Ação Rescisória 

1.1. Raízes históricas da ação rescisória. 1.2. Conceituando 
ação rescisória. 1.3 Natureza jurídica da ação rescisória. 1.4. 
Legitimação ativa e passiva para propositura da ação 
rescisória. 1.5. Prazo extintivo. 1.6. Pressupostos da ação 
rescisória. 

1.1 Raízes históricas da ação rescisória 

A maioria dos institutos jurídicos da atualidade lançam suas raízes no direito 

romano e a ação rescisória não foge à regra; entretanto, algumas particularidades a 

respeito de sua gênese devem ser consideradas. 

 Alguns doutrinadores, por exemplo, Coqueijo Costa1, entendem que as raízes 

históricas da ação rescisória encontram-se na querela nullitatis, de origem italiana. 

Outros, como Pontes de Miranda2, consideram a restitutio in integrum, de origem 

romana, a fonte histórica do instituto. 

Para os que se filiam à corrente que consideram a ação rescisória uma derivação 

da querela nullitatis, foi com o processo medieval europeu, por volta do século XII, 

através das transformações decorrentes do contato estabelecido entre o direito romano 

                                                           
1 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 15. 

2 Idem.  Ibidem.  p. 121.  
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e o dos outros povos, especialmente o germânico, mais precisamente com o 

desenvolvimento mercantil e do comércio, que apareceu a querela nullitatis.  

A querela nullitatis surgiu da necessidade de se criar um remédio especial para a 

denúncia dos errores in procedendo, pois o direito romano só admitia apelação contra a 

sentença viciada por referidos errores in procedendo. O direito germânico, por sua vez, 

considerava toda sentença válida, até que fosse reformada. Da fusão havida, resultou o 

reconhecimento da necessidade de uma via de impugnação, um remédio exercitável de 

modo autônomo, não propriamente como ação. 

Oportuno trazer à colação o comentário acerca da querela nullitatis,  feito por 

Francisco Antonio de Oliveira, por entender que “no Direito Brasileiro a querela nullitatis 

sobrevive com o nome de Ação Rescisória, deriva diretamente dela”.3 

Por outro lado, outros doutrinadores entendem que a ação rescisória nada tem 

com a querela nullitatis do direito italiano neste sentido é a opinião de Pontes de 

Miranda 4, verbis: 

A querela nullitatis não nos deu a ação rescisória. A ação 
rescisória é oriunda da concepção romana da sentença mais a 
concepção de sententia nulla, perante o juiz privado, recomposta 
pelos Glosadores e Canonistas do século XIII, mais a correção 
produzida pelo princípio germânico da força formal. 

Para Pontes de Miranda, a ação rescisória é instituto de origem pátria, pois a 

querela nullitatis foi espécie de recurso no direito comum, e, quando  a literatura italiana 

começou a ser lida no meio forense brasileiro, já existia a ação rescisória. 

 Na concepção do doutrinador, a ação rescisória mantém muito da restitutio in 

integrum. Restitutio vem de restituere, restabelecer a situação anterior. E como a 

restitutio in integrum era o meio capaz de colocar as partes no status quo ante, muitos 

vêem nesse princípio a raiz remota da atual ação rescisória. 

                                                           
3 OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência e súmulas. 2 
ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 26. 

4 MIRANDA, Francisco C. Pontes de. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998 .p.52. 
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O restituere teve origem no poder de império do Pretor romano pois, em 

determinadas hipóteses, o Magistrado tinha o poder de anular os atos praticados que 

causavam grave dano a alguém, revigorando a situação anterior. Enquanto a causa 

estava na alçada do Magistrado, dizia-se que a instância era de judicium rescindens e, 

concedida por ele a restitutio in integrum, tinha início a ação rescisória. 

Apoia-se nessa concepção a corrente doutrinária que defende o entendimento de 

que a origem da ação rescisória pode ser encontrada no direito processual romano, 

dividido em três períodos evolutivos e sucessivos.5 

O primeiro período, o das ações da lei ou legis actiones, correspondente à fase 

histórica da Realeza, em que não havia recurso contra a sentença nula. O autor não 

dispunha de nenhum remédio para impugnar a nulidade da sentença. O réu, por sua 

vez, defendia-se contra a sentença nula, apresentando um vindex, que afirmava 

inexistência jurídica do julgamento.  

O segundo período, o do processo formular, correspondeu à fase histórica da 

República romana. O processo formular foi uma reação ao processo desenvolvido na 

legis actiones, sendo adotada a fórmula como o escrito elaborado pelo Magistrado in 

jure, com a indicação da questão que o juiz deve resolver. Nesse período, tanto o autor 

quanto o réu tinham meio de obter o reconhecimento da nulidade da sentença, e a 

restitutio in integrum era uma forma de ataque à ação julgada. 

O terceiro período, o do processo extraordinário, correspondeu à fase histórica 

do Império. Concorreram para a substituição do sistema de fórmulas pelo extraordinário 

as modificações políticas ocorridas no âmbito do Império, surgindo a appellatio, como 

meio normal de recurso, desenvolvendo-se como meio de impugnação contra a 

sentença injusta e não contra a sentença defeituosa. 

Em face dessas duas correntes que se apresentam quanto às raízes históricas 

da ação rescisória, cabe ressaltar a lição de Pinto Ferreira, em sua obra Teoria e 

                                                           
5 FERREIRA, Luís Pinto. Teoria e prática dos recursos e da ação rescisória no Processo Civil. São Paulo: 
Saraiva, 1982. p. 243-244.  
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Prática dos Recursos e da Ação Rescisória no Processo Civil: “Poder-se-ia dizer então 

que a origem histórica da ação rescisória resulta da combinação da querela nullitatis e 

da restitutio in integrum, esta última com raízes romanas”.6 

Tal apreensão foi feita pelo autor a partir da observação do dualismo e  dicotomia 

das ações impugnativas autônomas da ZPO, tanto da Alemanha Ocidental como da 

Áustria, em que são nítidas as fontes duplas da rescisória e a ação autônoma 

impugnativa ora toma o aspecto correspondente à querela nullitatis, ora o da  restitutio 

in integrum, recebendo diferentes denominações e tratamentos diversos. 

No direito brasileiro, o instituto é conhecido por via das Ordenações, em razão da 

influência histórica de Portugal sobre o Brasil. Nas Ordenações Afonsinas, havia a 

possibilidade de se pedir diretamente a revogação da sentença, e quando a sentença 

fosse “nenhuma”, dispensava-se a permissão real. Nas Ordenações Manuelinas 

persistiam as regras postas nas Ordenações Afonsinas, principalmente quanto à 

distinção entre sentença “nenhuma” e sentença “alguma”, sendo que a primeira nunca 

em tempo algum fazia coisa julgada. As Ordenações Filipinas tiveram vigência em todo 

o reino a partir de 1603, com aplicação em Portugal e no Brasil, e, com simples 

retoques sem grande reflexo, mantiveram-se seus dizeres das Ordenações anteriores. 

No Brasil, o Regulamento nº 737, de 25 de novembro de 1850, expressou no 

artigo 681, § 4º, que a sentença seria anulada por meio de ação rescisória. 

Posteriormente, com o advento do Decreto nº 763, de 19 de setembro de 1890, que 

mandava aplicar esse Regulamento ao processo civil, duas correntes se formaram: a 

primeira entendendo que o direito das Ordenações Filipinas continuou a ser regulador 

da rescisória, em combinação com esse Regulamento; a segunda entendendo que o 

Decreto nº 763/1890 revogara em tais pontos as Ordenações, como se poderiam 

revogar, ao Decreto as leis processuais federais e estaduais, dentro das linhas das 

respectivas competências. 

                                                           
6 FERREIRA, Luís Pinto. Teoria e prática dos recursos e da ação rescisória no Processo Civil. São Paulo: 
Saraiva, 1982.  p. 245  
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No período de 1890 a 1934, a ação rescisória não foi tratada de forma científica 

pelas legislações processuais dos Estados membros, por isso foi mal utilizada até o 

advento da primeira legislação codificada nacional que, no artigo 798, dispôs de forma 

errônea ao falar em rescindir sentença nula porquanto, não se tratava ali de nulidade 

propriamente dita, mas de rescindibilidade, que o Código de Processo Civil de 1973 

retificou.  

O atual Código de Processo Civil de 1973 regula a matéria referente à Ação 

Rescisória, no Livro I, Título IX, Do Processo nos Tribunais, no Capítulo IV, artigos 485 

usque 495. 

1.2 Conceituando ação rescisória 

Todo indivíduo tem o direito subjetivo à prestação jurisdicional, a que 

corresponde o dever do Estado de declarar a vontade concreta da lei para solucionar 

um litígio. É por meio da sentença que o Estado cumpre seu dever de prestar a tutela 

jurisdicional. 

Acontece que a sentença, como qualquer ato jurídico, pode conter erro, injustiça, 

podendo o vencido impugná-la por dois remédios processuais distintos:  os recursos e a 

ação rescisória. 

O recurso é uma impugnação dentro da mesma relação jurídica processual7, que 

visa evitar ou minimizar o risco de injustiça do julgamento único pedindo o reexame do 

julgado, antes da formação da coisa julgada8. 

Opera-se a coisa julgada quando esgotadas todas as possibilidades de via 

recursal ou, ainda, esgotado o prazo para propositura do recurso sem que o tenha feito. 

Então, a sentença torna-se imutável e indiscutível. A coisa julgada garante a 

                                                           
7 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo Processo Civil brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1997. p. 114. 

8 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v. I, p. 651-652. 
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estabilidade das relações jurídicas, gerando a paz social. E instituto consagrado no 

artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 

Mas, ainda assim, a sentença pode conter erro, vício e a coisa julgada 

acobertará tal injustiça, e maior seria a injustiça privar o interessado de remédio para 

sanar o prejuízo sofrido. Surge, então, a ação rescisória como mais uma oportunidade 

para o vencido inconformado. 

A expressão “ação rescisória” é constituída por dois termos distintos, com 

significados diferentes, “ação” e “rescisória”. No direito processual, “ação” é o “direito 

público subjetivo de o indivíduo provocar o exercício da atividade jurisdicional do 

Estado. Diz-se que é um direito público subjetivo porque deriva da própria qualidade de 

cidadão”.9 “Rescisória” é a segunda parte da expressão, que advém do vocábulo 

rescisão, ato ou efeito de rescindir10, cindir. 

Com base nas significações supracitadas podemos adotar a definição completa 

sobre o instituto apresentada por Barbosa Moreira, para quem: 

Chama-se rescisória à ação por meio da qual se pede a 
desconstituição de sentença trânsita em julgado, com eventual 
rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada.11 

Em face de tal conceituação infere-se que a ação rescisória se concretiza da 

junção dos seguintes elementos: ação, desconstituição de sentença de mérito 

transitada em julgado, e eventual rejulgamento. 

A expressão “eventual rejulgamento” utilizada por Barbosa Moreira em seu 

conceito, trata do iudicium rescissorium, uma nova solução para a causa, após a 

rescisão do julgado que, quando possível rejulga-se à luz do Direito material ou 

                                                           
9 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Cadernos de Processo Civil: jurisdição, ação e processo. São Paulo: 
LTr, 1999. p. 47. 

10 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa.  3 ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1993. p. 476. 

11 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo Processo Civil brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1997. p. 99. 
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processual incidente da decisão rescindenda, sem violar o princípio do duplo grau de 

jurisdição. 

A ação rescisória é tecnicamente ação. Visa a rescindir, romper, cindir a 

sentença como ato jurídico viciado. É ato originário e tem por escopo desconstituir 

decisão que já transitou em julgado materialmente, coisa julgada. Não persegue a 

reapreciação, daí a ação rescisória não se confundir com recurso e não traduzir-se em 

sucedâneo de recurso, justamente por atacar decisão já sob o efeito da res iudicata, 

quando esgotados todos os recursos contra ela ou porque esgotados os prazos para 

sua interposição. A decisão passa a ser imutável, indiscutível. 

Na ação rescisória a sentença será rescindida, portanto, há que se distinguir 

sentença rescindível, sentença nula e sentença inexistente. 

Sentenças inexistentes são todos os atos que não são sentenças, e tendo 

apenas a aparência de sentença, não produzem qualquer efeito jurídico. Então, 

sentença inexistente não é rescindível, pois não há nada para destruir ou revisar. A 

esse respeito manifesta-se Humberto Theodoro Júnior: Ato inexistente, na realidade, 

não é ato, mas simples fato, sem a mínima relevância jurídica”.  

E acrescenta o doutrinador dizendo que a diferença entre atos inexistentes e 

nulos existe mas, é questão “puramente acadêmica, já que do ponto de vista prático os 

efeitos equivalem-se, impedindo a formação da res iudicata.12 

Teresa Arruda Alvim Wambier endossa a opinião de Humberto Theodoro Júnior, 

segundo a qual há distinção clara entre atos inexistentes e atos nulos porém discorda 

do doutrinador quando ele afirma que a distinção é puramente acadêmica, assinalando 

a doutrinadora: 

[...] a coisa julgada só não se constituirá em caso de processo e 
sentença inexistente, mas, no caso de processos nulos, ou 
sentenças nulas, forma-se a coisa julgada e a sentença passa a 
ser rescindível. E as conseqüências práticas desta distinção são 

                                                           
12 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v. I, p. 139. 
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em tudo e por tudo relevantes: as sentenças encartáveis ao último 
grupo serão rescindíveis, com se possibilidade presente 
exclusivamente dentro do biênio subseqüente à formação da coisa 
julgada.13 

A sentença pode ser nula, e tal nulidade será absoluta ou relativa,  devendo as 

nulidades relativas ser argüidas pela parte prejudicada, sob pena de preclusão e 

conseqüente sanatória do vício, concluindo-se que a única espécie de nulidade capaz 

de macular a sentença, a ponto de torná-la rescindível é a nulidade absoluta. 

A sentença nula, produzida a coisa julgada material, torna-se rescindível, 

passível de ser impugnada por meio de ação rescisória, pois, em regra, após o trânsito 

em julgado, a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. Na ação rescisória não 

há que se falar em nulidade ou anulabilidade do julgado. Esse vício restou sanado pelo 

selo da res iudicata. 

Teresa Arruda Alvim Wambier entende não ser possível afirmar que a nulidade, 

após o trânsito em julgado, se transforma em rescindibilidade, pois seria admitir a 

conversão de um vício em outro, sustentando que todas as sentenças nulas são 

rescindíveis, embora nem todas as sentenças rescindíveis sejam nulas.  

[...]#a nulidade é um estado defeituoso. A rescindibilidade a seu 
turno, a circunstância de ato que padece daquele vício, que se 
encontra naquele estado defeituoso, pode ser impugnado por 
meio da ação rescisória… Não tem sentido dizer-se que a 
nulidade se converte em rescindibilidade, como se um vício se 
convertesse no outro. 14 

A rescindibilidade permitirá que no iudicium rescindens, rescisão da sentença, 

sejam declarados e sanados vícios de nulidade ou ilegalidade da sentença ou do 

acórdão. 

Na ação rescisória desconstitui-se sentença de mérito trânsita em julgado. A 

sentença é de mérito quando decide o merecimento da causa. É a materialização da 
                                                           
13 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo da sentença. 4 ed. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 1988. p. 165. 

14 Idem. Ibidem. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo da sentença. 4 ed. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 1988. p. 166. 
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tutela jurisdicional prestada pelo Estado. Decisão da causa. Julgamento. A sentença de 

mérito assoma do artigo 269 e incisos do Código de Processo Civil, em quatro 

hipóteses previstas no dispositivo: quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor; 

quando o réu reconhece a procedência do pedido; quando as partes transigirem; 

quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. 

Por último, acrescenta-se mais um elemento que parece imprescindível à 

conceituação da ação rescisória, qual seja a possibilidade de utilização deste remédio 

esgotar-se em possibilidades taxativas, estabelecidas nos nove incisos do artigo 485 da 

lei processual civil, verbis: 

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; 
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 da 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 lhe 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. 

§ 1°. Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou 
quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 

§ 2°. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha 
havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.  

1.3 Natureza jurídica da ação rescisória 

A orientação adotada pelo legislador processual civil de 1973, ao regulamentar o 

instituto, no artigo 485 e seguintes, é conferir ao instituto natureza de ação. 
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A ação rescisória é ação constitutiva, tendente à eliminação de sentença que 

passou em julgado. É ação para destruir, cindindo a coisa julgada das sentenças 

proferidas. 

As ações constitutivas têm como conteúdo a obtenção de sentença constitutiva, 

correspondente ao elemento constitutivo que prepondera. O elemento prevalecente é o 

constitutivo negativo, conforme ensina Pontes de Miranda, ao discorrer sobre a eficácia 

preponderante das ações: “A ação é de constituição, porque é mais constitutiva, ou 

mais explicitamente o é, do que as outras”.15 

A ação rescisória é de natureza constitutiva negativa porque modifica o mundo 

jurídico, desfazendo a sentença transitada em julgado, podendo conter também outra 

eficácia, quando a parte pede novo julgamento em substituição do rescindido. 

Esse é ponto extremamente importante. O juízo rescindente, iudicium 

rescindens, e o juízo rescisório, iudicium rescissorium, são distintos conceptualmente, 

porque tal distinção resulta da natureza das coisas, dos fatos. Tratam-se de duas 

decisões em uma única ação. 

Quando no julgamento da ação rescisória ocorrer apenas o iudicium rescindens, 

considerando três hipóteses em que não haverá cumulação de pedidos, quais sejam, 

ofensa à coisa julgada, juiz pleiteado e juiz impedido ou absolutamente incompetente, 

pois, a decisão favorável basta e não será preciso novo julgamento. Assim, a natureza 

da decisão será constitutiva quando acolher o pedido, por criar situação jurídica nova, 

ao desfazer a autoridade da coisa julgada. No caso de improcedência, a decisão é de 

natureza declaratória, pois limitar-se-á a declarar a inexistência do motivo legal para 

desconstituir a decisão impugnada16. 

No iudicium rescissorium, o pronunciamento do tribunal irá entregar de novo, 

com outro conteúdo ou sob outra forma, a prestação jurisdicional, daí que poderá 

                                                           
15 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1988. p.66. 

16 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I. p. 671.   
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assumir todas as feições admissíveis, como: declaratória, constitutiva, condenatória, 

etc., conforme a prestação jurisdicional apresentada às partes. E, ainda assim, sempre 

o elemento prevalescente é o constitutivo, quando se tratar de ação rescisória. 

1.4 Legitimação ativa e passiva para propositura da ação rescisória 

Com a falta de precedente na primeira codificação processual civil nacional, 

seguiu o legislador processual civil de 1973 a orientação doutrinária predominante, 

determinando, no artigo 487, os legitimados para a propositura da ação rescisória. 

O artigo 487 do Código de Processo Civil assim prevê, verbis: 

Art. 487. Tem legitimidade para propor a ação: 
I – quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título 

universal ou singular; 
II – o terceiro juridicamente interessado; 
III – o Ministério Público: 
a) se não foi ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a 

intervenção; 
b) quando a sentença é o efeito de colusão entre as partes, a 

fim de fraudar a lei. 

A legitimidade das partes é natural e ordinária, tendo legitimidade, em primeiro 

lugar, quem foi parte no processo onde surgiu a decisão objeto da pretensão de 

desconstituição. “Não há que distinguir entre autor e réu. Se houver litisconsórcio, ativo 

ou passivo, qualquer dos litisconsortes é legitimado. Também o é o assistente”17. Na 

assistência, a legitimidade é assegurada ao assistente litisconsorcial, que mantém 

relação jurídica própria com o adversário da parte vencida18, justamente porque a 

decisão influi na relação jurídica entre o assistente litisconsorcial e o adversário da 

parte vencida19. 

                                                           
17 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. V. p. 167.  

18 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I. p. 141.  

19 MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Op. cit, p. 169. 
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Quando a lei utiliza a expressão “quem foi parte no processo”, refere-se ao autor, 

ao réu, aos reconvintes, reconvindos, litisconsortes, assistentes a estes equiparados, 

aos opoentes, aos denunciados à lide, aos chamados à autoria, etc.20, desde que a 

sentença rescindenda tenha influído no direito de qualquer um deles ou tenha, de 

qualquer modo, afetado a relação jurídica que foi objeto da demanda. 

Contudo não se legitima à rescisória como “parte” quem já não o era ao tempo 

da sentença, por haver se desvinculado antes, voluntariamente ou não, da relação 

processual. 

Quanto ao litisconsórcio necessário, artigo 47 do Código de Processo Civil, “o 

que não pode ser dispensado, mesmo com o acordo geral dos litigantes”21, a citação de 

todos é obrigatória22, todos devem compor a ação, sob pena de extinção do processo. 

Entretanto, quando apenas um dos litisconsortes quiser ajuizar a ação rescisória e os 

demais não quiserem, deve requerer a citação dos demais, para comparecerem ao 

processo, somente assim será possível o litisconsórcio necessário ativo, e, havendo 

negativa, comparecerão ao feito como réus. 

Quanto ao litisconsórcio necessário passivo, vale destacar jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: 

Ação Rescisória – Litisconsórcio necessário. É indispensável 
para a formação do litisconsórcio necessário passivo de todos 
aqueles que participaram da ação onde foi proferida a decisão 
rescindenda. E tendo de há muito se exaurido o decurso do prazo 
decadencial para os litisconsortes não citados, inútil é a citação. 
Extinção do processo da ação rescisória. Recurso especial não 
conhecido.23 

                                                           
20PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1988. p. 196-
197. 

21 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I. p. 106. 

22 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 108. 

23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma.  RESP. 8689-0-MG. Rel. Minº José de Jesus 
Filho. j.  2 dez. 92.  DJU 1 fev. 1993. 
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Havendo litisconsórcio facultativo, “o que se estabelece por vontade das partes” 
24 não há que se falar em obrigatoriedade, qualquer um deles pode propor a ação 

rescisória. 

A revelia, no entanto, não exclui a condição de parte nem a legitimidade para 

propositura da ação rescisória. Deixar o processo correr à revelia não exclui o réu do rol 

de legitimados para propor a ação rescisória. De regra, enquanto não precluíram todos 

os prazos, recebe ele o processo no estado em que acha. Com a preclusão completa e 

o trânsito em julgado, o princípio há de ser o mesmo: cabe-lhe, a ação rescisória. 

Quanto aos sucessores das partes, tanto por título universal, quanto singular, 

também têm legitimidade para propositura da ação rescisória, pouco importando que o 

sejam por ato inter vivos ou mortis causa25.  A eles se estende a imutabilidade da coisa 

julgada, daí o interesse processual na rescisória, e o interesse no mundo jurídico, que 

se prenda à sentença que transitou em julgado, faz nascer a legitimação ativa à 

propositura da ação rescisória. Os sucessores, para fins de coisa julgada, são 

equiparados às partes primitivas, e conseqüentemente, têm legitimidade para a 

rescisória. 

Na hipótese de ação rescisória de sentença em que o único fundamento tenha 

sido confissão viciada por erro, dolo ou coação, a legitimação é exclusiva do confidente 

e só se transfere aos herdeiros se o falecimento ocorrer após a propositura da ação, 

conforme dispõe o parágrafo único do artigo 352 da Lei Processual Civil, verbis: 

Art. 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, 
pode ser revogada: 

I – por ação anulatória, se pendente o processo em que foi 
feita; 

II – por ação rescisória, depois de transitada em julgado 
sentença, da qual constituir único fundamento. 

                                                           
24 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I. p. 106. 

25PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Op. cit. p. 196.  
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Parágrafo único. Cabe ao confitente o direito de propor a ação, 
nos casos de que trata este artigo; mas, uma vez iniciada, passa 
aos seus herdeiros. 

Quanto à legitimidade do terceiro juridicamente interessado, o Código de 

Processo Civil de 1973 atendeu, o inciso II, do artigo 487, o que foi sustentado pela 

doutrina, a inclusão do terceiro juridicamente interessado no rol dos legitimados à ação 

rescisória, diante da falta de precedente no Código de 1939. 

O terceiro juridicamente interessado em rescindir a sentença é a pessoa que não 

tendo sido parte no feito, sofre, no entanto, um prejuízo jurídico, por ter interesse igual 

ao das partes, em conseqüência da eficácia natural da sentença. Não basta o simples 

interesse de fato26, o interesse a que se refere o inciso II, do artigo 487, Código de 

Processo Civil é o interesse jurídico. 

O inciso supracitado há de ser entendido em consonância com o art. 42 e 

parágrafos do Código de Processo Civil, ou seja, o terceiro há de ser qualquer pessoa 

que se inclua no estabelecido no dispositivo: 

Art. 42. A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título 
particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das  
partes. 

§ 1°. O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em 
juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a 
parte contrária. 

§ 2°. O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir 
no processo, assistindo o alienante ou o cedente. 

§ 3°. A sentença, proferida entre as partes originárias, estende 
os seus efeitos ao adquirente ou cessionário. 

A figura da substituição processual, prevista no artigo 6º do Código de Processo 

Civil, é reconhecida no instituto da ação rescisória; porém, reconhecida a substituição 

processual, a lógica conduz, necessariamente, à certeza da impossibilidade de atuação 

conjunta. Se o substituto figurar no processo, deixa de haver motivo para a participação 

                                                           
26 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro, 
1999. v. V. p. 169.  
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do substituído. No entanto, o substituído não estará impedido de propor diretamente a 

ação rescisória ou de defender-se em ação rescisória em que figurar no pólo passivo. 

Quanto ao Ministério Público, tem legitimidade nas hipóteses das alíneas ‘a’ e ‘b’, 

do inciso III, do artigo 487. Nos termos da alínea ‘a’, pode o Ministério Público propor a 

ação rescisória como simples fiscal da lei. Na hipótese da alínea ‘b’, o Ministério Público 

propõe a ação rescisória na qualidade de parte, pois não poderá propor a ação quem 

tenha participado efetivamente do conluio, salvo se tiver ocorrido pluralidade de partes, 

hipótese em que quem não tiver participado do conluio pode postular a rescisão da 

sentença. 

Além de tais hipóteses, sempre que a causa tiver sido proposta pelo Ministério 

Público, conforme o poder e dever que lhe confere a lei, para atuar como parte, é como 

parte que será tratado. 

De resto, a legitimação passiva não está prevista expressamente, sendo omisso 

o Código, bastando que se apliquem os princípios gerais relativos à legitimatio ad 

causam, mediante observância do disposto no artigo terceiro do Código de Processo 

Civil, que condiciona a propositura ou contestação de qualquer ação à existência de 

interesse ou legitimidade das partes. 

1.5 Prazo extintivo 

O Código Civil de 1916, no inciso VII, do § 10, do art. 178, sem dispositivo 

correspondente no Novo Código Civil, fixou o prazo para a propositura da ação 

rescisória em cinco anos, porém não fez a divisão entre prescrição e decadência, 

deixando essa tarefa para a doutrina e a jurisprudência. Restava saber se o prazo era 

de prescrição e, nesse caso, suscetível de interrupção e suspensão, ou preclusivo e 

contínuo. 

 O Código Civil não observou o caráter processual da matéria, ao fixar o prazo 

para a propositura da ação rescisória, sendo incluído equivocadamente no direito 
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material, o que concerne essencialmente a instituto de direito processual27. O incidente 

persistiu, dada a omissão do Código de Processo Civil de 1939, que deixou de incluir 

em seu texto referido prazo, pois dele é que deveria constar. 

Com o Código de Processo Civil de 1973, enfim, findou o problema, e já não 

existe a questão quanto a ser prescricional ou preclusivo o prazo para a propositura da 

ação rescisória. O artigo 495 da nova lei processual civil fixou o prazo em dois anos e 

fala de direito de extinção, portanto, de preclusão. O prazo é preclusivo, extintivo ou de 

decadência. Nem se suspende, nem se interrompe. Tem início no dia seguinte ao 

trânsito em julgado da sentença. 

Esse é o entendimento de Barbosa Moreira, ao prelecionar que o direito de 

propor a ação rescisória não se extingue, mas, o direito de rescindir a decisão: 

A rigor, o que se extingue não é, aliás, o ‘direito de propor a 
ação rescisória’: esse existirá sempre, como simples manifestação 
particular do direito de ação. Extingue-se, sim, o direito mesmo à 
rescisão da sentença viciada. Escoado in albis o biênio, não é a 
ação rescisória que se torna inadmissível: é o direito à rescisão da 
sentença, o direito que se deduziria em juízo, que cessa de existir. 
28 

Portanto, a natureza do prazo é decadencial, não sendo passível de suspensão 

ou de interrupção. Mas, cabe observar que o artigo 220 do Código de Processo Civil 

estabelece que o disposto no artigo anterior se aplica a todos os prazos extintivos 

previstos em lei. Embora a decadência não se preste a interrupção ou suspensão, em 

razão de seu conceito diverso da prescrição, o dispositivo ora citado empresta essa 

qualidade também à decadência. Tal preceito, em relação à decadência, é uma 

exceção, e toda regra geral tem ínsita a exceção, pois a exceção confirma a existência 

da regra geral. 

                                                           
27PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998.  p. 366. 

28 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro, 
1999. v. V, p. 217-218.  
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Quanto à contagem do prazo, embora parte da doutrina entenda que ela se faz 

da última decisão de mérito29, a divergência já foi superada, sendo uniforme a 

jurisprudência em dispor que a contagem do prazo se inicia no dia seguinte ao trânsito 

em julgado. O prazo decadencial só começa a fluir quando esgotadas todas as 

possibilidades de via recursal ou no momento em que finda, in albis, o prazo recursal, 

para impugnar a última decisão proferida no processo, ainda que não seja de mérito.30. 

A respeito da matéria, posiciona-se unanimemente a Segunda Turma do 

Superior Tribunal de Justiça: “O biênio para a propositura da ação rescisória corre da 

passagem in albis do prazo para recorrer de decisão proferida no último recurso 

interposto no processo, ainda que dele não se tenha conhecido”31, merecendo igual 

destaque o Enunciado de Súmula nºº 100 do Tribunal Superior do Trabalho: “O prazo 

de decadência, na ação rescisória, conta-se do trânsito em julgado da última decisão 

proferida na causa, seja de mérito ou não”. 

Portanto, determinado precisamente quando ocorreu o trânsito em julgado da 

decisão, estabelece-se de forma exata o início do prazo decadencial para a rescisão, 

pois se a decisão ainda puder ser modificada por meio de recurso, não transitou em 

julgado. Por isso, não se inicia a contagem do prazo de dois anos, até que o último 

órgão jurisdicional se manifeste sobre o último recurso. Na hipótese de cabimento de 

recurso que, entretanto, não foi interposto, o trânsito em julgado ocorre ao expirar o  

prazo para referida interposição. 

Vicente Greco Filho ressalta situações a serem consideradas, com relação à 

interposição de recurso, nas hipóteses de intempestividade manifesta e 

intempestividade questionável.  

                                                           
29 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 374; 
. 8 ed. Rio de Janeiro, 1999. v. V, p. 115-116.  

30 SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000. p. 389-390. No mesmo  sentido: COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. 6 ed. São Paulo: LTr, 
1993. p. 166; e GRECO FILHO,  Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 12 ed.  São Paulo: Saraiva, 
1997.  v. 2. p. 391. 
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Se a parte interpôs o recurso fora do prazo, há que distinguir 
duas situações: ou a intempestividade é manifesta e nesse caso o 
trânsito em julgado se dá no fim do prazo que deveria ter sido 
obedecido ou a intempestividade é questionável, de interpretação 
duvidosa, devendo, então, ser considerado o início do prazo da 
rescisória a data do julgamento que, dirimindo a dúvida, resolveu 
pela intempestividade. Não seria razoável que a parte fosse 
punida com uma verdadeira diminuição do prazo quando ainda 
pende recurso que, razoavelmente, ainda pode ser conhecido. Se 
nesse tempo a parte ainda não pode entrar com a rescisória, 
exatamente porque pende o recurso, não pode estar correndo o 
prazo decadencial. 32 

Outra situação a ser considerada é a coexistência de duas decisões 

contraditórias sobre os mesmos pontos, entendendo-se mesmos pontos como 

identidade de sujeitos, de causa e de coisa. Referidas decisões fazem coisa julgada, 

escoam-se os dois anos do prazo decadencial dentro do qual teria sido possível o 

ajuizamento da ação rescisória e subsistem ambas. Indaga-se qual das decisões deve 

prevalecer.  

Para Teresa Arruda Alvim, ainda que decorrido o prazo decadencial do artigo 

495 do Código de Processo Civil, é possível o ajuizamento da ação rescisória. A 

primeira decisão, por força do texto constitucional, artigo 103, § 3º,  ,deverá subsistir 

com relação à segunda, não tendo efeito prático o prazo da lei ordinária. Para 

fundamentar seu entendimento, assim se expressa:  

Além do argumento constitucional citado, ainda se pode dizer 
que o vencedor da demanda tem a seu favor o direito adquirido, 
resguardado até a retroatividade da lei e de sua aplicação 
imediata: a fortiori, da atividade do próprio juiz. Tem-se, então, a 
favor da corrente que sustenta valer sempre a primeira coisa 
julgada, outro argumento a nível constitucional. Isso sem se falar 
nos diversos argumentos de que se pode lançar mão a nível 
processual. Como resguardar a decisão proferida no segundo 
processo, em detrimento daquela proferida no primeiro, se 
naquele as partes deveriam ter alegado coisa julgada; como não o 

                                                                                                                                                                                            
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma, RESP. 11.106/SC, Rel. Minº Adhemar Maciel, 
DJ 10.11.97. 

32 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Saraiva,1997 .p. 391-
392. 
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fizeram, o juiz deveria tê-la decretado de ofício, e, assim, ter 
extinto o processo sem julgamento do mérito? Além do mais, 
tendo este chegado ao fim, ter-se-á, no mínimo, infringido o art. 
471, caput”. 33 

Pontes de Miranda entende que a segunda decisão deve prevalecer, na hipótese 

de duas sentenças passadas em julgado, proferida uma após a outra, caso o direito à 

rescisão não tenha sido exercido no biênio legal.  

Há duas sentenças, ambas passadas em julgado, e uma 
proferida após a outra, com infração da coisa julgada. Se há o 
direito e a pretensão à rescisão da segunda sentença, só exercível 
a ação no biênio, e não foi exercida, direito, pretensão à rescisão 
extinguiram-se. A segunda sentença lá está, suplantando a 
anterior. 34 

Entretanto, o autor admite que poderá prevalecer a primeira decisão, na hipótese 

de já ter sido executada e ambas terem passado em julgado.  

Em todo caso, se a primeira foi executada – como as duas 
sentenças passaram, ex hipothesi, em julgado – prevalece, ainda 
teoricamente, a primeira. Isso quer dizer que, tratando-se de 
sentença não cumprida, a segunda se põe à frente. 35 

A matéria ainda não está pacificada, tanto no âmbito doutrinário, quanto no 

âmbito dos tribunais. Decidiu em sentido contrário a tese esposada por Teresa Arruda 

Alvim, o Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara, que: “Havendo duas 

sentenças, ambas passadas em julgado, que se contradizem, prevalece a proferida a 

final, não podendo o juiz negar-lhe cumprimento”.36 

Com relação ao direito intertemporal na rescisória, se o prazo preclusivo para a 

propositura da ação rescisória era de cinco anos, nos termos do Código Civil de 1916 e, 

passou a ser de dois anos, de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, para 

                                                           
33 ALVIM, Tereza Arruda. 1988 .p. 14. 

34 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Comentários à Constituição de 1967. Rio de Janeiro: Forense, 
1987 .p. 259-260. 

35 PONTES DE MIIRANDA, Francisco C. Comentários à Constituição de 1967. Rio de Janeiro: Forense, 
1987 .p. 262. 

36 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara. 07 mai. 74.  DJ 22.08.74. p. 310. 
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decisões transitadas em julgado antes de 1º de janeiro de 1974, aplica-se o prazo para 

a propositura de cinco anos. Quanto às decisões que só passaram em julgado a partir 

de 1º de janeiro de 1974, são regidas pelo artigo 495 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, o STF tem decidido que o direito intertemporal deve ser aplicado em 

função do restante do prazo ainda vincendo à época da entrada em vigor do novo 

Código de Processo Civil: 

Se o restante do prazo de decadência fixado na lei anterior for 
superior ao prazo estabelecido pela lei nova, despreza-se o 
período já transcorrido para levar-se em conta, exclusivamente, o 
prazo da lei nova, a partir de sua vigência.37 

Em se tratando da Fazenda Pública, até 10 de junho de 1997, era seguido o 

prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 495 do Código de 1973.  A partir de 

11 de junho de 1997, a Medida Provisória nº 1.577 duplicou o referido prazo, para a 

propositura da ação rescisória pela Fazenda Pública, sendo o prazo alterado para cinco 

anos, em outubro do mesmo ano, com a reedição da Medida Provisória nº 1.577-5/97. 

Insurgiu-se a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da ADInMC que, apreciada 

pelo Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eficácia do artigo 4º da Medida Provisória 

nº 1.632-11, de 09 de abril de 1998.38. Em maio de 1998, o prazo para a propositura da 

ação rescisória pela Fazenda Pública foi reduzido para quatro anos.39 

 Vale destacar a determinação da Súmula nº. 264 do Supremo Tribunal Federal 

no sentido de que se verifique a prescrição intercorrente pela paralisação da ação 

rescisória por mais de cinco anos: 

(...)é a que ocorre no intervalo entre dois momentos 
interruptivos. Ex.: prescrição que correu entre a citação e a 
sentença, entre o último ato do processo e o pedido de 

                                                           
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AR. 905.  Rel.  Minº Moreira Alves. RTJ. 87/205. 

38 Informativo STF nºº 106,  Brasília. DF. 17 abr. 1998 Disponível em:  
http://www.stf.gov.br/noticias/informativos/anteriores/info106.asp. 

Acesso em: 14 jun 2002. 

39 BORDIN, Denise Meiler. Ação Rescisória da Fazenda Pública. Revista Jurídica Consulex [CD-ROM],,  
Brasília,  nº 4.  2000.      



 

 

36
 
 

 

prosseguimento do mesmo, etc. Prescrição interrompida que 
recomeçou a correr e sofreu nova interrupção. 

No curso da ação rescisória é admitido o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, embora o Código de Processo Civil de 1973 tenha especificado que o 

prazo é de decadência e não de prescrição, o que não torna superada a Súmula nº 264 

do Supremo Tribunal Federal, apenas faz com que o prazo previsto na Súmula, cinco 

anos, seja reduzido para dois anos 40. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: 

Prescrição. A prescrição intercorrente resultante da inação do 
autor não ocorre pela simples paralisação do processo. 
Imprescindível o ato depender da iniciativa da parte. Esta não 
pode ser prejudicada pela omissão dos serventuários ou do 
magistrado. A ação rescisória, porém, não corrige eventual má 
interpretação da prova. Na espécie, o Tribunal, examinando o fato, 
expressamente, conclui configurando o animus do autor de não 
dar continuidade ao feito.41 

1.6 Pressupostos da ação rescisória 

Na ação rescisória, além dos pressupostos comuns à generalidade das ações, 

dois outros são tidos pela lei processual como pressupostos ou condições específicas 

da ação rescisória. O primeiro é a existência de sentença de mérito transitada em 

julgado. O segundo é a presença de um dos motivos de rescindibilidade do julgado, 

enumerados em casos específicos, nos nove incisos do artigo 485 do Código de 

Processo Civil. 

Quanto ao primeiro pressuposto, previsto no caput do artigo supracitado, a 

sentença de mérito transitada em julgado, é pressuposto genérico de toda ação 

rescisória. 

                                                           
40 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 164.  

41 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Seção, AR 07-RJ. Rel. Minº Vicente Cernicchiaro, j. 26 set. 88. 
DJU 23 out. 89. 
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A expressão “sentença de mérito transitada em julgado” constitui-se de dois 

elementos, ‘sentença de mérito’ e ‘transitada em julgado’, que conferem atributos à 

decisão rescindenda. 

Sentença de mérito é aquela que, na análise do julgado, adentrou a matéria de 

fundo, de conteúdo, ocorrendo a real entrega da prestação jurisdicional, proferida nas 

hipóteses do artigo 269 da lei processual civil, provoca a extinção do processo, com 

julgamento do mérito. Na sentença de mérito, o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor,  

o réu reconhece a procedência do pedido, as partes podem transigir, ou  o juiz pode 

pronunciar a decadência ou a prescrição. 

O termo sentença deve ser considerado no sentido genérico, abrangendo os 

acórdãos dos juízos colegiados, as decisões de mérito monocráticas no colegiado, 

portanto, nem só as decisões de primeiro grau são passíveis de rescisão. 

Para uma sentença ser qualificada como de mérito, importa  o conteúdo do ato 

decisório, não importando a linguagem utilizada pelo legislador, até uma decisão 

interlocutória pode enfrentar o mérito. Nesse sentido manifesta-se Humberto Theodoro 

Júnior.  

Não importa se o ato era atacável por apelação ou por agravo, 
se foi decisão singular ou coletiva, nem se ocorreu em instância 
originária ou recursal. Se se enfrentou matéria de mérito… mesmo 
sob a forma de decisão incidental, terá havido, para efeito de ação 
rescisória, sentença de mérito.  

Sob esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser cabível ação 

rescisória contra despacho de relator que negou seguimento a agravo de instrumento 

que enfrentou o mérito discutido no recurso extraordinário. 42 

É cabível ação rescisória contra despacho do relator que, no 
STF, nega seguimento a agravo de instrumento, apreciando o 
mérito da causa discutido no recurso extraordinário. 43  

                                                           
42 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999 .p. 654-655 

43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AR nºº 1.154-6-SP, rel. Minº Moreira Alves. AC. 15 mar. 1984. RT. 
593-241. 
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Em não sendo de mérito a sentença, a parte não tem interesse processual para 

rescindir, pois a demanda poderia ser renovada, indefinidamente, mediante prova de 

pagamento ou depósito de custas e honorários do advogado, nos termos dos artigos 

267 e 268 do Código de Processo Civil, cabendo lembrar que as sentenças terminativas 

não fazem coisa julgada sobre a lide e, não ocorrendo a coisa julgada, não há que se 

falar em ação rescisória. 

O segundo elemento da expressão, ‘transitada em julgado’, diz respeito 

literalmente ao trânsito em julgado da decisão, cabendo fazer a distinção entre trânsito 

em julgado formal e trânsito em julgado material. Para essa distinção, pode ser 

ressaltado o entendimento de Francisco Antonio de Oliveira:  

(...) a coisa julgada formal assegura a imutabilidade da 
sentença pela preclusão dos prazos para recorrer. A sentença 
torna-se irrecorrível. E como a matéria meritória fora enfrentada 
pelo julgado, desaguará fatalmente para a coisa julgada material. 
Se a decisão não houvesse enfrentado o mérito, não haveria coisa 
julgada formal e, por conseqüência, também não poderia haver 
coisa julgada material. Haveria tão-somente o trânsito em julgado 
ou preclusão. 44 

A ação rescisória só se propõe contra decisão que já transitou em julgado, da 

qual não cabe ou não mais cabe recurso, não significando dizer que se esgotem 

previamente todos os recursos interponíveis, conforme dispõe a Súmula nº 514 do 

Supremo Tribunal Federal. 

A admissão da ação rescisória não está condicionada ao ataque da decisão no 

todo. A ação rescisória pode atacar a decisão, no todo ou em parte, bastando ser 

possível cindi-la e que de uma das partes cindidas não se interponha recurso. Havendo 

trânsito em julgado quanto a referida parte, será passível de ação rescisória, desde que 

à preencha os requisitos legais específicos. Quanto à outra parte da decisão, havendo 

recurso, não há que se falar em trânsito em julgado, podendo posteriormente caber 

                                                           
44 OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência e súmulas. 2 
ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p.59. 
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ação rescisória, também, desta outra parte cindida da decisão, mas que terá 

fundamentos próprios e inconfundíveis.45  

A cisão da decisão pode evidenciar-se melhor quando, na ação primitiva, houver 

mais de um pedido, que poderá proporcionar na decisão recurso de um pedido, e 

talvez, futuramente a ação rescisória, e do outro pedido não havendo recurso, desde 

que preenchidos os pressupostos da ação rescisória, lembrando que os termos iniciais 

dos respectivos prazos decadenciais serão diferentes46, apesar de terem origem em 

uma única decisão. 

Coisa julgada é a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão, não mais 

sujeita a recurso, e a coisa julgada que impede ser rediscutido o litígio irrecorrivelmente 

decidido. 

A coisa julgada material confere imutabilidade à sentença, que gera o interesse 

processual para propositura da ação rescisória. Se não há coisa julgada, não há base 

para a ação rescisória. 

Quanto ao segundo pressuposto específico para ação rescisória, existência de 

um dos motivos de rescindibilidade do julgado enumerados especificamente nos nove 

incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil, serão analisados  no capítulo a 

seguir. 

                                                           
45 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999.  v. V, p. 114.  

46 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999.  v. V, p. 114. 
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Capítulo II 

Das Hipóteses de Cabimento da Ação Rescisória 

2.1. Hipóteses de rescindibilidade, segundo o Código de 
Processo Civil brasileiro. 2.2. Prevaricação, concussão ou 
corrupção do juiz. 2.3. Impedimento ou incompetência 
absoluta. 2.4. Dolo da parte vencedora ou colusão entre as 
partes, em fraude à lei. 2.5. Ofensa à coisa julgada. 2.6. 
Violação à literal disposição da lei. 2.7. Falsidade de prova. 
2.8. Obtenção de documento novo pelo autor após a 
sentença.  2.9. Confissão, desistência ou transação inválida. 
2.10. Rescisão por erro de fato da sentença trânsita em 
julgado. 

2.1 Hipóteses de rescindibilidade segundo o Código de Processo Civil brasileiro 

O Código de Processo Civil de 1973 ampliou o rol das hipóteses de 

rescindibilidade para ação rescisória, acrescentando-lhe cinco hipóteses a mais, e 

ainda, com nova nomenclatura, reproduziu os casos anteriores previstos no Código de 

1939. 

Os casos de rescindibilidade previstos no Código de 1939, em seu artigo 798, 

eram: juiz peitado, juiz impedido, juiz incompetente ratione materiae, ofensa à coisa 

julgada, contra literal disposição de lei e com fundamento em prova falsa. 

Os pressupostos de rescindibilidade acrescentados foram o dolo da parte 

vencedora em detrimento da parte vencida, a colusão entre as partes a fim de fraudar a 

lei, a obtenção de documento novo cuja existência ignorava, o fundamento para 

invalidar confissão, a desistência ou transação e a sentença fundada em erro de fato. 

Os nove incisos do artigo 485 do novo Código de Processo Civil correspondem 

aos pressupostos específicos da ação rescisória ou casos de sua admissibilidade. 

Alguns são referentes à nulidade, outros à injustiça da decisão, em razão de a decisão 

tornar-se rescindível por error in procedendo ou por error in judicando. 
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Os referidos fundamentos são autônomos, a violação de um não exclui a de 

qualquer dos outros, e o rol do artigo 485 é taxativo, não admitindo analogia, contém 

hipóteses excepcionais de desfazimento da coisa julgada. 

2.2 Prevaricação, concussão ou corrupção do juiz 

O inciso I, do artigo 485 do novo Código de Processo Civil, refere-se à 

rescindibilidade da sentença de mérito, transitada em julgado, proferida por juiz peitado, 

ou seja, decisão dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 

O Código de 1939 falava de juiz peitado. Peita, no direito brasileiro, compreende 

prevaricação, concussão ou corrupção. O legislador do Código de 1973, com mais 

técnica, utilizou apenas a terminologia prevista no Código Penal. 47 

Os casos de peita – prevaricação, concussão e corrupção – são tipificados no 

Código Penal brasileiro. O artigo 319 dispõe que prevaricação é “retardar ou deixar de 

praticar, indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei 

para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. O artigo 316 estabelece que 

concussão é “exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”.  O artigo 317 

tipifica como corrupção o ato de “solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. 

Vale alertar que o intérprete do artigo 485, inciso I, não deve ater-se 

rigorosamente ao texto do Direito Penal, posto que possam ser elementos para o 

conteúdo do conceito, porém, não se bastam. 

Os conceitos independem do direito penal, porque já o 
recebemos fixado no direito processual civil. Se o Código Penal 
limita o conceito de prevaricação, concussão ou corrupção, há de 
ter tido razões para isso; mas tais razões não poderiam podar o 

                                                           
47 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999.  p. 656. 
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direito processual civil. Os conceitos só a lei processual pode 
limitá-los, ou estendê-los48. 

Prevaricação “é o ato, positivo ou negativo, de desviar-se do seu dever, de 

enganar a quem confia”. É a falta do dever, é a saída da linha reta, é fazer o que não 

deve. O prevaricador trai a própria causa. A concussão “é exigência criminosa… 

fundada em poder que se tem, para vantagem ilegal ou imoral”. É aquele que abusa da 

sua qualidade e da sua função. A corrupção é a rotura, é mais do que prevaricar e 

talvez mesmo, do que abalar, tremer, concutir. Trata-se da corrupção passiva49. 

Em todas as espécies, o que está em causa é a relação subjetiva, a atitude do 

juiz, é por isso que não se vai apreciar se a decisão foi justa ou injusta, nem se a parte 

a que serviu o juiz foi o autor ou réu, ou litisconsorte, nem se há de exigir condenação 

penal nem, sequer, se havia iniciado ação penal, a prova pode ser feita na própria ação 

rescisória. 

Esclarece Barbosa Moreira a possibilidade de vínculo entre o juízo penal e o 

órgão julgador da rescisória: 

Caso o processo penal já se haja encerrado antes de pedir-
se a rescisão, a sentença no crime, trânsita em julgado, 
vincula em certa medida o órgão julgador da rescisória. Se 
se condenou o magistrado pelo delito, não pode o tribunal 
civil rejeitar o pedido de rescisão afirmando a inexistência da 
infração criminal. Se se absolveu o magistrado, variará a 
solução conforme se tenha ou não negado, no juízo criminal, 
a existência material do fato: na primeira hipótese – não, 
porém, na segunda –, fica preexcluída a possibilidade de 
acolher-se o pedido da rescisória”.50 

Considera-se irrelevante a natureza da vantagem ilícita aproveitada pelo juiz, não 

é só a aquisição de valor monetário, ou de bens corpóreos ou incorpóreos.  Há 

vinculação subjetiva sem prestação ou auferimento de vantagens em dinheiro ou bens 

                                                           
48 Francisco Pontes de MIRANDA,. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998 .p.231. 

49 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998 .p. 231. 

50 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. V, p. 120.  
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corpóreos ou incorpóreos, assim como por conferimento de honras, publicidade, ajuda 

em promoção. 

Em se tratando de decisão colegiada, em que nem todos os julgadores 

incorreram em peita, a técnica legislativa adota duas soluções. Considera eliminado o 

voto do juiz ou eliminados os votos dos juízes culposos, se a soma dos restantes 

satisfizer o quórum, ou tem por rescindível toda a decisão. 51 

Os argumentos favoráveis à eliminação do voto do juiz ou dos votos dos juízes 

culposos, caso a soma dos restantes satisfizer o quorum, sustentam que a decisão é 

pluralística, tratam a decisão coletiva como decisão de soma, por maioria de votos 

individuais, e cada passo alude à composição do decisum. Por isso, seria perigoso, 

sendo culposo um juiz, restando quorum, considerar rescindida a decisão, e não o voto. 

A favor de rescindir toda a decisão argumenta-se que a decisão é monística, a 

decisão coletiva é um todo orgânico, a atuação do juiz não se limita ao voto, pois pode 

o juiz ter sido elemento de convencimento de outro juiz ou de outros juízes, ainda que 

não tenha argumentado, ou discutido, ou sido relator ou revisor. 

Caso a ação rescisória for procedente na hipótese do inciso I, do artigo 485, o 

tribunal além de rescindir a decisão, deverá anular o processo a partir da instrução da 

causa, por estar este contaminado de suspeita de irregularidade ou parcialidade, 

devendo o feito ser renovado em primeira instância, não havendo qualquer 

possibilidade do iudicium rescissorium. 

2.3 Impedimento ou incompetência absoluta 

A segunda hipótese, prevista no inciso II, do artigo 485 do Código de Processo 

Civil, refere-se a rescindibilidade da decisão, transitada em julgado, proferida por juiz 

impedido ou absolutamente incompetente. 

                                                           
51 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 570-
571. 



 

 

44
 
 

 

Impedimento é conceito de lei de organização judiciária, não de processo. Mas o 

Código de Processo Civil de 1973 chamou a si o assunto, nos artigos 134 e 136. 

Os motivos legais de impedimento previstos no Código de Processo Civil 

aplicam-se aos juízes e aos órgãos auxiliares da justiça, quais sejam, Ministério 

Público, serventuários da justiça, peritos e intérpretes, conforme disposição do artigo 

138 do Código. Quanto ao inciso II, do artigo 485 do Código, refere-se exclusivamente 

ao juiz portanto, apesar de os órgãos auxiliares da justiça estarem sujeitos a 

impedimento, em se tratando de ação rescisória, apenas os juízes são enquadrados 

pelo inciso II, do artigo 485. 

O impedimento proíbe o juiz de exercer suas funções jurisdicionais no processo, 

seja contencioso ou voluntário. A situação de impedimento faz pesar sobre o juiz 

convicção absoluta de parcialidade.52 E caso ele atue no processo, o impedimento 

invalida seus atos, mesmo na ausência de oposição ou recusa da parte. 

Os casos de impedimento judicial estão estabelecidos nos artigos 134 e 136 do 

Código de Processo Civil, enquanto o artigo 135 dispõe sobre a suspeição, cabendo 

ressaltar que a rescindibilidade da ação dá-se em face de impedimento e nunca de 

suspeição, conforme disposto no artigo 485 do Código processualista. 

A suspeição obsta a atuação do juiz, somente se alegada pelos interessados ou 

acusada de ofício pelo julgador, e, por apresentar natureza mais leve que o 

impedimento, não é invocada, pela norma processual, como causa de rescindibilidade. 

A suspeição acarreta dúvida quanto à imparcialidade do juiz. Se, além da suspeição, 

houver elementos suficientes para configurar prevaricação ou concussão do juiz, 

haverá plus para ação rescisória. 

Com relação à incompetência do juízo, tratada no inciso II, do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, é a incompetência absoluta, a ser distinguida da 

incompetência relativa.  

                                                           
52 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudências e 
súmulas. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,  1996. p. 181. 
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A incompetência relativa dá-se em razão do valor da causa e do território, 

podendo ser derrogada por acordos das partes e prorrogada quando não argüida 

tempestivamente a exceção53. Entretanto, não pode ser declarada de ofício, de acordo 

com a Súmula n° 33 do Superior Tribunal de Justiça. 

A incompetência absoluta dá-se em razão da matéria, da função, da pessoa e da 

situação da coisa, nos termos da primeira parte do artigo 95 do Código de Processo 

Civil. A competência absoluta é inderrogável pelas vontades das partes, de acordo com 

disposição do artigo 111 do CPC54, podendo ser suscitada a qualquer tempo, pois não 

ocorre preclusão. É suficiente a aplicação dos dispositivos do Código que regem a 

incompetência, para se verificar a incidência da rescindibilidade.  

O artigo 113 estabelece que “a incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente 

de exceção”. A declaração da incompetência absoluta acarreta a nulidade dos atos 

decisórios e o encaminhamento dos autos ao juiz competente, podendo ser rescindida 

de acordo com o disposto no inciso segundo do artigo 485 do Código de Processo Civil. 

O inciso II, do artigo 485 do Código de Processo Civil, é hipótese em que não 

haver-se-ia de falar em iudicium rescissorium, pois, de qualquer forma, toda a instrução 

do processo será anulada, devendo o feito ser renovado em primeira instância, 

levando-se em conta que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo 

e em qualquer grau de jurisdição. 

2.4 Dolo da parte vencedora ou colusão, entre as partes, em fraude à lei 

O inciso III, do artigo 485 do Código de Processo Civil, dispõe que a sentença de 

mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida em duas hipóteses. Na primeira, 

quando a sentença resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte 

                                                           
53 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999.  p. 658. 

54 Idem. Idem, 
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vencida. Na segunda, quando a sentença resultar de colusão entre as partes a fim de 

fraudar a lei. 

Dolo “é o comportamento voluntário com o escopo de dar prejuízo a alguém”55, 

“é o engano voluntariamente causado que tenha levado prejuízo à parte contrária”. 56 

No inciso referido, guarda o sentido de ato ou omissão em que não há apenas culpa, 

indica a direção da vontade para contrariar o direito. 

O dolo não pode ser visto na simples omissão de prova vantajosa à parte 

contrária, nem tampouco no silêncio sobre circunstância que favoreça a parte contrária, 

trata-se de atitude concreta que visa a prejudicar o vencido intencionalmente57. 

O dolo da parte vencedora torna a decisão rescindível, em razão de a parte 

vencedora infringir, com a prática ou com a falta do ato, seu dever de lealdade e de 

boa-fé, com o objetivo de prejudicar a parte vencida, devendo existir nexo de 

causalidade entre a conduta dolosa da parte vencedora e o resultado favorável.  

Para ser admitida a rescindibilidade é necessário estar evidenciado que, se 

efetivamente não tivesse ocorrido o dolo, a decisão seria favorável à outra parte, ainda 

que em parte. A intencional alteração da verdade, por ação ou omissão,  resultou na 

decisão desfavorável à parte vencida. 

A expressão “dolo da parte vencedora”, utilizada no Código de Processo Civil, 

não se refere apenas à parte em si, alcança também o representante legal e o 

advogado do litigante. 

A legitimidade ativa para propor a ação rescisória é da parte vencida, do 

Ministério Público e ainda de um terceiro interessado, sendo que, “se a decisão foi 

                                                           
55 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência e 
súmulas. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1979. p. 183. 

56 GRECO FILHO,  Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 12 ed.  São Paulo: Saraiva, 1997.  v. 2.  p. 
394. 

57THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999.  p. 659. 
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favorável em parte a um dos litigantes e em parte ao outro ou outros, cada um dos 

vencedores pode alegar o dolo de quem parcialmente venceu. Cada um pode propor a 

ação rescisória”. 58 

A segunda hipótese de rescindibilidade prevista no inciso III, do artigo 485 do 

Código Processual Civil, como referido anteriormente, é a colusão entre partes a fim de 

fraudar a lei, o conluio entre as partes para obtenção de fim ilícito. 

Para Pontes de Miranda, colusão entre as partes “é o acordo, ou a concordância 

entre as partes, para que, com o processo, se consiga o que a lei não lhe permitiria, ou 

não permita, o que tem por base simulação, ou outro ato que fraude a lei”.59 

Referida colusão entre partes não se configura apenas pela utilização do 

processo para proporcionar às partes o atingimento do fim pretendido, pode ser o meio 

empregado. Sendo de apenas uma das partes o interesse, basta que a outra concorde, 

para caracterizar a colusão. 

A colusão entre partes a fim de fraudar a lei pode ser considerada 

desdobramento do que dispõe o artigo 129 do Código de Processo Civil, verbis: 

Art.129. Convencendo-se pelas circunstâncias da causa, de 
que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato 
simulado ou conseguir fim proibido por lei, o juiz proferirá a 
sentença que obste aos objetivos das partes. 

Cabe ressaltar que processo simulado tem significado diverso de conluio. No 

processo simulado, as partes não têm a intenção de aproveitar-se do resultado; no 

conluio de partes, o resultado é efetivamente pretendido. A simulação processual, em 

si, já constitui fraude à lei processual, por seu uso contra a finalidade pretendida pelo 

legislador. 

A alínea “b”, do inciso III, do artigo 487 do CPC, confere ao Ministério Público a 

legitimidade para propor a ação rescisória, partindo do pressuposto de que as partes 

                                                           
58 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 248. 

59 Idem. Idem 
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não teriam interesse na rescisão. Mas, não só o Ministério Público tem tal legitimidade. 

Se houve pluralidade de partes e uma ou algumas não colaboraram para a fraude à lei, 

é legitimada ou são legitimadas para a propositura da ação rescisória. O terceiro 

juridicamente interessado também é legitimado.  

2.5 Ofensa à coisa julgada 

O inciso IV, do artigo 485 do Código Processual Civil, refere-se à rescindibilidade 

da decisão que ofender a coisa julgada. Em princípio, é importante frisar que o 

dispositivo refere-se a coisa julgada material, como lembra Pontes de Miranda. 

Não se acolha, ao cogitar do art. 485, IV, o art. 467, que 
denomina ‘coisa julgada material a eficácia que torna imutável e 
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou 
extraordinário’. O erro foi palmar, porque aí se define coisa julgada 
formal. Os que negam efeito de coisa julgada às sentenças 
proferidas em processos de jurisdição voluntária estão a dinamitar 
o sistema jurídico, sem uso da mente. 60 

Entretanto, seria interpretação equivocada afirmar que a ação rescisória é 

cabível apenas com relação à coisa julgada material.   

É erro grave, no sistema jurídico brasileiro, dizer-se que a ação 
rescisória por infração da coisa julgada somente ocorre se a 
ofensa é à coisa julgada material; portanto, só se a sentença 
rescindenda foi proferida noutro processo. A ofensa à coisa 
julgada material faz rescindível a sentença, porém não só a ofensa 
à coisa julgada material, que supõe o trânsito formal em julgado. 
Ainda se a sentença cuja coisa julgada foi ofendida não tem força 
nem eficácia imediata ou mediata de declaratividade, há 
rescindibilidade da segunda sentença se havia coisa julgada 
formal da sentença anterior. 61 

A coisa julgada ocorre na ação cuja sentença transita em julgado, e não mais 

poderá qualquer juiz decidir, julgar o que foi julgado, quer para dar a mesma solução, 

quer para dar solução diversa. 

                                                           
60PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998 .p.256. 

61 Idem. Ide.  p.574. 
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A coisa julgada é bem jurídico que tem proteção constitucional, conforme 

disposição do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, de que a lei não 

prejudicará a coisa julgada. É protegida contra a legislação posterior ou simultânea, 

sendo assegurada sua intangibilidade. Se o sistema jurídico estabelece o princípio da 

inofendibilidade da res iudicata, não poder ficar ilesa a decisão que a tenha violado. 

A ofensa à coisa julgada pode ocorrer se o juiz volta a julgar, no mesmo 

processo, o que já fora julgado e passara em julgado, ou o mesmo, ou outro juiz, em 

outro processo, julga o que fora objeto de decisão trânsita em julgado,  formalmente. 

Para ocorrer ofensa à coisa julgada, observa-se a presença de três  elementos. 

O primeiro é a identidade dos elementos da ação, nas duas causas, as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.  O segundo é a decisão passada em 

julgado. O terceiro elemento é outra decisão, com infração da preclusão, posterior, que 

também transitou em julgado. Sendo três elementos, desde que não se verifique um 

deles, o pressuposto para a ação rescisória com base no inciso IV se perfaz. 

Conclui-se que não cabe ação rescisória por ofensa à coisa julgada, em quatro 

hipóteses. Quando a primeira sentença é nula ou inexistente, não é sentença. Se a 

primeira sentença foi dada em matéria em que o processo pode ser renovado, com 

outras palavras. Quando a coisa julgada da primeira sentença foi atingida por lei nova, 

segundo ditame de direito intertemporal. Quando decorrer o biênio, sem a propositura 

da ação rescisória contra a sentença posterior.  

Quanto à validade da decisão proferida com ofensa à coisa julgada e que não foi 

rescindida, em razão do decurso dos dois anos de decadência da ação rescisória, 

causando um conflito entre duas coisas julgadas, ainda há entendimentos divergentes 

tanto na doutrina quanto nos tribunais.62   

Doutrinariamente, há autores que defendem a prevalência da primeira decisão, 

haja vista a segunda sequer ter-se formado, ou, no mínimo, ofendeu a primeira coisa 

julgada, o que é inconstitucional, consoante o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição 
                                                           
62 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara. 07 mai. 1974.  DJ 22.08.74.  p. 310. 
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Federal, e ilegal, de acordo com disposição dos artigos 267, IV, 301, VI, 471 e 485, 

inciso IV, do Diploma Processual Civil.63   

Outra corrente defende prevalecer a segunda decisão, acenando que ela terá 

eficácia como título autônomo, ainda que contrária à primeira, podendo ser executada, 

sem que o juiz da execução possa evitar a sua eficácia ou negar-lhe a execução, a 

menos que seja desconstituída por ação rescisória, no prazo decadencial. 64  

2.6 Violação à literal disposição de lei 

O inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973, reproduziu ipsis 

litteris a disposição que continha na alínea “c”, do inciso I, do artigo 798 do Código de 

Processo de 1939, dispondo que a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser 

rescindida, quando violar literal disposição de lei. 

A expressão “literal disposição de lei”, comporta reflexão quanto ao seu alcance. 

O adjetivo “literal” não parece aludir a interpretação literal, nem só considerar 

rescindível decisão que atentar contra à regra literal. Trata-se de ofensa a direito 

objetivo, à estrutura lógica do sistema jurídico, de ofensa a regra jurídica. Por isso, 

releva avaliar qual a extensão da palavra “lei”, constante da expressão “literal 

disposição de lei”. 

O juiz, ao decidir secundum legem, atenta para o texto da lei, ou ao que dele 

imediatamente resulta, fazendo exploração lógico-jurídica do texto legal.  Se julgar sem 

a lei, todavia junto à lei e não contra ela, o ius não corresponde em extensão à lei. 

Quando decide contra legem, afasta a lei, no todo ou em parte. Se a decisão é contrária 

à letra da “lei”, mas a regra jurídica há de ser repelida, por absurda, o juiz deve 

conhecer da ação rescisória e negar a procedência. 

                                                           
63 WAMBER, Teresa Arruda Alvim. Ação rescisória: repertório de jurisprudência e doutrina. São Paulo; 
Editora dos Tribunais, 1988. p. 14-19; DINIZ, José Janguiê Bezerra. “Rescisória de Sentença que Afronta 
Coisa Julgada”. In: Revista Jurídica Consulex [CD-ROM], Brasília:  nº4, 2000. 

64 MIRANDA, Pontes de. Tratado da ação rescisória, Campinas: Bppkseller.1998. p. 259-260; MOREIRA, 
José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil.8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999 v. 
V, p. 222-229. 



 

 

51
 
 

 

Seria pouco provável a realização do direito objetivo, apenas com o elemento 

“lei”, considerando a existência de lacunas. A própria realização do direito supõe 

provimento aos casos omissos e a subordinação aos princípios do próprio direito a ser 

realizado. Nesse sentido se manifesta  Pontes de Miranda: 

Se entendermos que a palavra ‘lei’ substitui a que lá deverá 
estar – ‘direito’ – já muda de figura. Porque direito é conceito 
sociológico, a que o juiz se subordina, pelo fato mesmo de ser 
instrumento da realização dele. Esse é o verdadeiro conteúdo do 
juramento do juiz, quando promete respeitar e assegurar a lei. Se 
o conteúdo fosse de imporá ‘letra’ legal, e só ela, aos fatos, a 
função judicial não corresponderia àquilo para que foi criada: 
realizar o direito objetivo, apaziguar. 65 

Não é o texto da lei, mas, o direito por ela tutelado, o objeto que o legislador 

teme seja ofendido. Além disso, a lei não é a única fonte do direito. O inciso V, do artigo 

485, do Código de Processo Civil, “literal disposição de lei” quer dizer “literal disposição 

de qualquer fonte do direito”.  

Matéria de fato não pode ser objeto de ação rescisória, de acordo com o inciso 

V, em razão de o dispositivo só fazer menção à violação de disposição da lei e por já 

estar a matéria fática, definitivamente julgada. 

O direito protegido pela ação rescisória é o material e o formal, não importando 

ser a norma jurídica de direito público ou privado, desde que a violação da norma 

jurídica tenha sido relevante para o resultado da demanda e sua correta aplicação 

possa alterar o julgamento, presente o nexo de causalidade. A violação pode ser 

expressa, consciente, confessada, ou declarada. O julgamento ultra petita, assim como 

o citra petita, constitui violação. 

É admissível a ação rescisória também quando a infração do direito diz respeito 

a regras jurídicas objeto de interpretações diversas nos tribunais, quando se tratar de 

costume, de direito extravagante ou singular. Nesse sentido, cabe ressaltar o 

entendimento exarado na Súmula nº. 343 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe 

                                                           
65 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p.274. 
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ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se 

tiver baseado em texto de interpretação controvertida nos tribunais”. 

Sendo assim, se ao tempo da prolação da decisão, era controvertida a 

interpretação do texto legal por ela aplicada, não há que se falar em violação à literal 

disposição de lei. Porém, caso a interpretação da lei seja errônea, e impeça os seus 

verdadeiros efeitos, equivale à não aplicação da lei e poderá desafiar ação rescisória, já  

à tendo decidido o Supremo Tribunal Federal nesse sentido: “A errônea interpretação 

da lei, desde que capaz de anular os seus verdadeiros efeitos, pode propiciar o 

ajuizamento de ação rescisória fundada no inc. V do art. 485 do CPC”.66 

2.7 Falsidade de prova 

A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando se 

fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja 

provada na própria ação rescisória, conforme previsão do inciso VI, do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: 

Falsa prova é a que se revela em desconformidade com a 
verdade. E assim se mostrando, ela se contrapõe aos interesses 
da Justiça, traduzidos na exata aplicação do Direito, dado que o 
desvio na apuração da verdade dos fatos conduz ao desvio na 
aplicação do Direito.67 

Falso é o não verdadeiro, não real, dirigido para o engano ou impostura, que se 

diz existir e não existe, por isso, a falsidade é declarada e não decretada. O que é falso 

de nada vale, exorta o brocardo falsum quod est, nihil est.68 Qualquer prova inexistente 

considerada existente gera sentença rescindível. 

                                                           
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ac. Pleno, j. 11.3.81, E-AR 1.047-SP, Rel. Minº Cunha Peixoto; 
RTJ 101/50. 

67 BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Ac. unº CS.RS., j. 27 mai. .82.  AR 5/80. Rel. Des. Omar 
Ferreira de Carvalho. Bol. Forense 20/39. 

68 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1989 .p.267; JAPIASSU, Hilton; 
MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. p.95. 
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Para que a ação rescisória prospere, é imprescindível a relação de causa e efeito 

entre a prova falsa produzida e o fundamento da sentença rescindenda, não se 

exigindo, entretanto, que tenha sido o único fundamento, podendo ocorrer que a prova 

falsa só atinja o fundamento para um dos pedidos, acarretando rescisão parcial. Nessa 

hipótese, o que foi decidido sem se fundar na prova falsa permanece intacto. 

A prova falsa pode gerar vários tipos de falsidades. Falsidade material ou 

ideológica, falsidade de documento público ou privado, falsidade testemunhal, o laudo 

pericial pode ser falso, a inspeção, a confissão, dentre outras hipóteses de falsos. 

Para o ensejo da ação rescisória, a falsidade deverá restar devidamente 

apurada, provada, e duas são as vias apropriadas. A prova prévia em processo 

criminal, de acordo com o artigo 485, VI, primeira parte, e a prova na própria ação 

rescisória, nos termos da segunda parte do mesmo dispositivo e inciso.  

O inciso VI é taxativo ao exigir que a falsidade seja apurada em processo 

criminal ou na própria ação rescisória. Cabe destacar que aquele que tem provas para 

a ação cível já as tem para a ação rescisória, com base na segunda parte, do inciso VI, 

do artigo 485 do Código.  

A ação cível que declarar a falsidade da prova não acarreta a abertura do prazo 

preclusivo, porque a ela não se referiu o artigo 485, inciso VI; é nada mais que uma 

decisão com elemento de prova para a ação rescisória. Na hipótese de ser a prova 

produzida na própria ação rescisória, o prazo preclusivo começa do trânsito em julgado 

da sentença rescindenda. 

Quando a prova for produzida em processo criminal, deverá instruir a petição 

inicial da ação rescisória a sentença criminal declaratória da falsidade, observando que  

a referida sentença penal tenha transitado em julgado.  

Enquanto tramitar ou não se iniciar o processo criminal, não pode correr o prazo 

para a ação rescisória com base na primeira parte, do inciso VI, do artigo 485 do 

Código, a fim de se obstarem contradições entre a sentença rescindenda e o processo 

criminal. O prazo para a propositura da ação rescisória começa a contar do dia em que 
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transitou em julgado a decisão criminal declarativa da falsidade, salvo se ocorreu antes 

o trânsito em julgado da sentença cível. 

É importante salientar que a injustiça da decisão ou a má apreciação da prova 

não autorizam o exercício da ação rescisória.  

Quando ocorrer absolvição no juízo criminal, essa absolvição pode obstar ou não 

a ação rescisória com fundamento no inciso VI, do artigo 485, de acordo com 

divergentes entendimentos doutrinários.  

Pontes de Miranda entende que a absolvição criminal não impede a propositura 

da ação rescisória, fundamentando tal entendimento nos artigos 66 e 67 do Código 

Penal.  

No art. 66 lê-se: ‘Não obstante a sentença absolutória no juízo 
criminal, a ação civil poderá ser proposta quando tiver sido, 
categoricamente reconhecida a inexistência material do fato’. A 
despeito da regra jurídica do art. 66, se a sentença penal afirma 
que não foi usado o documento, ou produzida outra prova, ou não 
foi prestado o testemunho (inexistência material do fato) e o 
documento ou o testemunho ou outra prova foi fundamento da 
sentença cível, não se pode negar a ação rescisória. No art. 67 
está dito: ‘Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: I, 
o despacho do arquivamento do inquérito ou das peças de 
informação; II, a decisão que julgar extinta a punibilidade; III, a 
sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui 
crime’. O art. 67, em sua explicitude, tem de ser atendido: a ação 
rescisória, a despeito de qualquer dos atos judiciais apontados no 
art. 67, pode ser proposta. 69 

Outro entendimento doutrinário, fundamentado no artigo 1.525, do Código Civil, 

sustenta que a absolvição criminal, transitada a sentença em julgado, afasta a 

responsabilidade civil.  

O art. 1.525 do CC, embora declare independentes as 
responsabilidades civis e criminais, acrescenta que: ‘não se 
poderá, porém, questionar sobre a existência do fato, ou quem 
seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no 
crime’. Se a sentença do juízo cível concluiu pela culpabilidade do 
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réu, decorrente da autoria, a qual tenha sido fundamento exclusivo 
da condenação respectiva, e se, na esfera criminal, onde a autoria 
e a própria existência do crime são apurados com maior rigor e 
mais profundidade, ocorreu absolvição porque atribuída a outrem 
a autoria, essa decisão prevalece sobre a do cível, uma vez 
transitada em julgado. 70 

Com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, a parte que produziu o 

documento falso pode pedir a rescisão da decisão se o documento definiu o ganho de 

causa à parte contrária, no caso de tratar-se de processo inquisitivo ou de juízo dúplice. 

Mas, nos processos de caráter dispositivo em que a parte produziu o documento e foi 

vencedora, deve ser considerada a questão da má-fé. Se houver má-fé, não é 

admissível a parte pedir a rescisão, pois lhe falta pretensão à tutela jurídica. Não 

havendo má-fé, o interessado pode pedir a rescisão da sentença, pois o CPC não 

afastou a propositura da ação rescisória  pela parte vencedora. 71 

2.8 Obtenção de documento novo pelo autor após a sentença 

O inciso VII, do artigo 485 do Código de Processo Civil, dispõe que a sentença 

poderá ser rescindida se, após o trânsito em julgado da decisão, o autor obtiver 

documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si 

só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 

A concepção de documento é abrangente, considerando-se documentos não 

apenas os escritos, mas também quaisquer sinais gráficos, como fotografias, fitas 

magnéticas, filmes, dentre outros.72  Consideram-se documentos, quaisquer escritos, 

instrumentos ou papéis, públicos ou particulares, com relevância jurídica, para servir de 

prova. Admite-se como documento todo objeto móvel, que possa integrar o processo 

                                                           
70 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas – doutrina, jurisprudência e 
súmulas. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996 .p.192. 

71 Pontes de Francisco C. MIRANDA, Pontes de. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 
1998.  p. 319-320. 

72 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993.  p. 84. 
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como prova, sendo integrados aos autos. Há diferença entre documento e monumento, 

que é objeto imóvel cujo valor como prova depende de inspeção ocular in loco.73  

Com relação à expressão “documento novo” empregada no dispositivo em 

comento, entendimento doutrinário expressivo suprimiria o qualificativo “novo”, pois não 

é o documento que é novo, mas a obtenção do documento é nova.74  

O documento novo não é aquele que surgiu após a sentença, mas documento 

existente ao tempo da sentença, porém que era desconhecido pela parte ou de 

utilização impossível.75 A novidade do documento é que a sua utilização como prova só 

é possível após prolatada a sentença.  

A prova (documento) é que deve ser nova, não os fatos 
probandos. Não é lícito, portanto, ao vencido, a pretexto de 
exibição de documento novo, inovar a causa petendi em que se 
baseou a sentença.76 

É necessário que o documento ‘novo’ seja de existência ignorada e que a parte 

dele não tivesse disponibilidade, nem conhecimento, ou, no momento do processo não 

pode fazer uso, como no caso de extravio. Além de o vencido não poder modificar a 

causa petendi, a impossibilidade de uso do documento não pode ter decorrido de culpa 

de quem alega.  

A impossibilidade de utilização deve ser causada por 
circunstâncias alheias à vontade do autor da rescisória. A 
negligência não justifica o seu não-uso na ação anterior… A parte 
(ou o advogado) negligencia na pesquisa de documentos, que 
muitas vezes estão à sua disposição em repartições públicas ou 

                                                           
73 ALONSO, Pedro Aragoneses. Curso de Derecho Processal Penal. Ed. Particular. Madri, 1974 .p.35. 

74 COSTA, Coqueijo. Ação Rescisória. Rev. Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr .p. 84; OLIVEIRA, 
Francisco Antonio de. Ação Rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência e súmula. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 196; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 
Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999 . v. I. p. 662. 

75 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 1997.  v. 2, p. 
395. 

76 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v. I. p. 662. 
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cartórios. Essa omissão não propicia a rescisão, mesmo que a 
culpa seja do advogado e não da parte. 77 

O documento ‘novo’ deve ser revestido de relevante significação com relação à 

sentença, de forma que, por si só, seja capaz de alterar o julgamento para reconhecer a 

procedência do pedido, ainda que parcialmente, porque outros fatos constitutivos 

podem ter existido na ação da qual resultou a sentença rescindenda e a lei processual 

não exige que o fato constitutivo do direito do autor da rescisória seja um só, mas que o 

documento novo apresentado na ação rescisória seja suficiente para constituir a prova 

capaz de assegurar ao pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória. 

Quanto à obtenção do documento, após a sentença, o legislador  parece querer 

dizer, após o encerramento da instrução probatória, quando o documento não mais 

podia ser apreciado para julgamento. 

2.9 Confissão, desistência ou transação inválida 

O inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil, apresenta como 

pressuposto específico para a rescindibilidade da sentença, a existência de fundamento 

para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a decisão. 

Confissão é o ato pelo qual a pessoa capaz reconhece e declara verdadeiro o 

fato que se lhe imputa ou contra ela é alegado, é a admissão, pela parte, de fatos 

contrários aos próprios interesses e favoráveis à parte ex adversa. É a declaração 

unilateral de conhecimento. 

Para ser a confissão pressuposto suficiente da ação rescisória, é exigível a 

existência de nexo de causalidade entre decisão e confissão. A confissão pode referir-

se apenas a um dos pedidos, hipótese em que a eficácia rescisória só atinge a parte 

rescindível. 
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É imprescindível a demonstração de que a sentença rescindenda teve por 

fundamento a confissão, prevista como pressuposto específico para a ação rescisória, 

tal como disposição do artigo 352 do Código de Processo Civil.  

Art. 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, 
pode ser revogada: 

I – por ação anulatória, se pendente o processo em que foi 
feita; 

II – por ação rescisória, depois de transitada em julgado a 
sentença, da qual constituir o único fundamento. 

Destaca-se do dispositivo a exigência de dois pressupostos para a revogação da 

confissão. Ter havido erro, dolo ou coação e ser a confissão o único fundamento da 

decisão. A confissão, no artigo 352, II, tem de ser a base única para a decisão quanto 

ao pedido a que ela corresponde, e não aos outros, que nela não se basearam, ou ao 

outro que nela não se baseou. Se houve erro, dolo ou coação, a confissão pode ser 

atacada em ação rescisória se só foi ela o único fundamento.  

Nem só o erro, o dolo e a coação podem acarretar a invalidade da confissão. 

Destaquem-se as hipóteses de falta de poderes do procurador, ou quando o confitente 

era absolutamente incapaz e não houve representação, e outras de que trata o Código. 

Seria equivocada a interpretação do inciso VIII, do artigo 485, como adstrito ao artigo 

352, inciso II. Qualquer causa de invalidade da confissão é alegável na ação rescisória. 

Fora das hipóteses de erro, dolo ou coação não é exigível ser a confissão o único 

fundamento da decisão rescindenda, podendo haver outro fundamento além da 

confissão, mas a decisão tem que ter sido fundada na confissão.78 

Quanto à rescisão da sentença de mérito transitada em julgado, em face da 

existência de fundamento para invalidar desistência, o CPC não utilizou o termo técnico 

adequado, porque a desistência determina a extinção do processo sem o julgamento do 

mérito, como prevê o artigo 267, inciso VIII, do mesmo Código. Sendo incabível ação 

rescisória contra sentença terminativa, entender-se-ia que a desistência do inciso VIII, 

do artigo 485, foi empregada no sentido de renúncia. 
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Admitindo que a terminologia conceitual jurídica a que alude o artigo 485 é a 

renúncia  ao direito sobre o qual se funda a ação, nos moldes do inciso V, do artigo 269 

do CPC, é indispensável que a decisão tenha como fundamento o ato viciado, sendo 

impossível a rescisão da sentença se houve apenas arrependimento. 

A renúncia é ato estritamente pessoal, irretratável, dependendo 
apenas, de vontade do renunciante. Vale por si mesma, desde o 
momento em que comunicada ao poder competente para seu 
conhecimento.79 

A transação a que se refere o inciso VIII, do artigo 485 do Código, importa 

acordo de vontade dos litigantes em ação em trâmite na Justiça, na forma prevista no 

inciso III, do artigo 269 do Código de Processo Civil, que extingue o processo com 

julgamento do mérito. 

Difere a transação a que se refere o inciso VIII, do artigo 485 do Código, da 

simples sentença que homologa transação. A sentença homologatória de transação 

apenas chancela a manifestação da vontade das partes, pondo o selo da autoridade 

estatal, não havendo julgamento em sentido estrito. Nessa hipótese, a sentença tão-só 

reconhece a eficácia de ato das partes, sendo aplicável o disposto no artigo 486 do 

Código de Processo Civil. A hipótese cuida de decisão que não enfrentou o mérito da 

causa, e não fez coisa julgada material, sendo passível de ação anulatória.  

2.10 Rescisão por erro de fato da sentença trânsita em julgado 

O último pressuposto para rescindibilidade de sentença transitada em julgado é o 

erro de fato, conforme disposição do inciso IX, do artigo 485 do Código de Processo 

Civil, que é preceito atual Código de Processo Civil Italiano, cujo artigo 395: 

Art. 395. Le sentenze pronunziate ingrado d´appello o in único 
grado possono essere impugnate per revocazione:… 4. Se la 
sentenza à l´effecto di um erro di fato risultante dagli atti o 

                                                                                                                                                                                            
78Francisco C. Pontes  MIRANDA, Pontes de. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 
333-335. 

79 BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Ac. um., j. 11.3.80, AP 852/79, Rel. Des. Omar Carvalho. 
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documenti della causa. Vi è questo errore quando è suposta 
l´inesistenza di um fatto la cui vertà è positivamente stabilita, e 
tanto nell´uno quanto nell´altro caso se il fatto non constitui um 
punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare […].80 

O texto brasileiro prevê no inciso IX, do artigo 485 do Código de 1973, que a 

sentença de mérito, transitada em julgado, será rescindida quando “fundada em erro de 

fato, resultante de atos ou documentos da causa”. As idéias fundamentais do texto 

italiano foram transplantadas para o direito brasileiro, ocasionando críticas de autores 

nacionais, como Barbosa Moreira, quanto à precisão da tradução.  

É equívoco o uso de ‘resultante’ no texto brasileiro, pois no 
original a palavra não tem o sentido de ‘decorrente, oriundo, 
proveniente’, que é a sua acepção vernácula. O dispositivo da lei 
peninsular refere-se ao erro de fato que transparece, que emerge, 
que ressalta, dos ‘atti o documenti della causa’, e não ao erro de 
fato que fosse uma conseqüência desses ‘atti o documenti’. [...]. 
No texto, o vocábulo ‘atti’, que pode ter mais de um sentido, não 
está empregado no de atos, mas no de autos, coisa bem 
diferente… Trata-se, em suma, de fato suscetível dever verificado 
à vista dos autos do processo e dos documentos deles 
constantes. Essa a inteligência que se deve dar, também, ao texto 
pátrio, mediante reconstrução da mens legis, à luz do modelo 
inspirador, desprezada a letra enganosa do dispositivo. 81 

Sydney Sanches conclui das considerações feitas por Barbosa Moreira que, 

apesar da imprecisão da tradução do dispositivo italiano adotado pelo CPC, a 

compreensão do texto nacional pode ser apreendida sem comprometimento e que o 

dispositivo de vê ser interpretado no sentido de que a sentença de mérito transitada em 

julgado pode ser rescindida, quando fundada em erro de fato, que se evidencia nos 

autos da causa em que foi proferida. 

Feliz ou não a tradução, o que importa é o seguinte: melhor 
seria que o Código tivesse admitido que o erro de fato do juiz deve 
estar evidenciado, transparente, emergente dos ou nos ‘autos da 
causa’. É que os autos da causa envolvem não só os atos 
processuais, propriamente ditos, que neles se praticam, como 
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também os documentos que a eles são trazidos. Enfim, o 
vocábulo ‘autos’ abrange ‘os atos e os documentos da causa’ […]. 
E dos autos é que deve ‘resultar’, ou melhor, emergir o erro de 
fato, de que trata o nº IX do art. 485. Enfim, o texto brasileiro pode 
ser assim entendido: a sentença de mérito, transitada em julgado, 
pode ser rescindida quando: […] IX – fundada em erro de fato, que 
se evidencia nos autos da causa (em que foi proferida).82 

A concepção de erro de fato a que alude o inciso IX, do artigo 485 do CPC 

verifica-se quando o juiz considera provado fato inexistente ou não provado fato 

existente, conseqüentemente, prolatando sentença que admite fato inexistente ou 

considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Nesse sentido se manifesta Sydney 

Sanches.  

O erro de fato a que alude o texto brasileiro (art. 485, nº IX), 
colhido do italiano, decorre de inadvertência do juiz que, lendo os 
autos, neles vê o que não está, ou não vê o que está. Erro dos 
sentidos, de percepção, eventualmente de reflexão, de raciocínio, 
mas nunca de interpretação ou valoração da prova. 83 

Para que a sentença seja passível de rescisão, nos termos do inciso IX do artigo 

485 do CPC, não é suficiente apenas o erro de fato; é exigível o nexo de causalidade 

entre o erro de fato e a sentença rescindenda, de tal forma que se não fosse o erro de 

fato o fundamento da decisão judicial, a sentença seria diferente. O erro de fato deve 

ser passível de apuração, mediante simples constatação, não se admitindo produção 

probatória, deve aflorar de forma clara e induvidosa dos autos. 

O erro de fato aludido no inciso IX, do artigo 485 é resultante de atos ou 

documentos da causa, sendo atribuído ao juiz, ainda que a sua culpa tenha sido 

mínima, devido a atos que constavam do processo, ou de documentos apresentados. O 

artigo 485 limitou a dimensão conceptual de erro de fato ao dispor nos parágrafos 

primeiro e segundo: 

Art. 485. A sentença de mérito pode ser rescindida quando: 

                                                           
82 SANCHES, Sydney. Da ação rescisória por erro de fato. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 501, p. 
23, jul/1977. 

83 SANCHES, Sydney. Da Ação rescisória por erro de fato.  Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 501, p. 
25, jul./1977. 
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[…] 
§1º. Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou 

quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 
§2º. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha 

havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. 

Dos parágrafos se depreende que o erro pode consistir em se ter afirmado que o 

fato aconteceu sem que tenha acontecido, hipótese em que o erro pode ter passado 

desapercebido pelo juiz, o qual deu como existente fato inexistente ou vice-versa. 

Portanto, o erro refere-se apenas às questões de fato suscitadas pelas partes e não 

apreciadas pelo juiz e se o erro for facilmente constatável e puder influir decisivamente 

na sentença, incide o inciso IX, do artigo 485. Sydney Sanches reforça a exegese dos 

parágrafos em comento: 

(...) se não houve controvérsia e, apesar disso, o juiz afirmou a 
existência de um fato inocorrido ou a inocorrência de um fato 
acontecido, na verdade não apreciou questão de fato suscitada 
pelas partes. E se errou e se esse erro influi decisivamente na 
sentença, e se pode ser constatado ‘prima facie’, pelo simples 
exame dos autos em que foi proferida, pode ela ser rescindida, 
com base no nº IX do art. 485.84 

                                                           
84 SANCHES, Sydney. Da ação rescisória por erro de fato. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 501, 
p. 30, jul./1977. 
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Capítulo III 

Atos Judiciais Não Sujeitos à Ação Rescisória 

3.1. Da redação do artigo 486 do Código de Processo Civil.  
3.2. Dos artigos 486 e 485 do Código de Processo Civil.  3.3. 
Prazo para propositura e efeitos da ação anulatória.   

3.1 Da redação do artigo 486 do Código de Processo Civil 

O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê que apenas a sentença de 

mérito, transitada em julgado, pode ser objeto de ação rescisória. Por conseguinte, 

sentenças que não forem de mérito ou atos que não dependerem de sentença possuem 

tratamento diverso, quando viciados, conforme estabelece o artigo 486 do Código de 

Processo Civil: 

Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou 
em que esta for meramente homologatória, podem ser 
rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei 
civil. 

Referido dispositivo dispõe sobre a anulação de “ato judicial” praticado pelas 

partes em juízo, dependente ou não de sentença homologatória85, em que o remédio 

jurídico cabível exercitável é a ação anulatória. 

A inserção do artigo 486 do CPC no Capítulo relativo à ação rescisória parece 

inadequada, ao tempo em que parece justificar-se tal inclusão, por motivos finalísticos, 

conforme entendimento de Berenice Magri. 

A ação anulatória de ato judicial vem disposta, impropriamente, 
no Título IX do CPC de 1973, que trata ‘Do Processo nos 
Tribunais’, especificamente no Capítulo IV, ‘Da Ação Rescisória’. E 
isso porque, na verdade, a ação anulatória do art. 486 do CPC em 
nada diz respeito à ação rescisória, nem ao processo nos tribunais 

                                                           
85 MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. Ação anulatória: art. 486 do CPC.  São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 41. 
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[…]. No entanto, embora ação anulatória seja distinta da ação 
rescisória, é certo que a ela se assemelha, por se tratar de uma 
das formas de impugnação da sentença, indiretamente, não 
obstante a finalidade da ação anulatória seja atacar o próprio ato 
(‘judicial’) homologado por sentença. Foi inserida no capítulo de 
ação rescisória porque o fim prático à ação anulatória é o mesmo 
da ação rescisória, ou seja, impugnar a sentença mesmo que 
reflexamente por meio da desconstituição do ‘ato judicial’. 86 

O referido artigo se apresenta tecnicamente inadequado, por conta da utilização 

dos três termos “atos judiciais”, “rescindidos” e “nos termos da lei civil”, em repetição ao 

parágrafo único do artigo 800 do Código de 1939. 

O termo ‘atos judiciais’ empregado no dispositivo tem o significado de ‘atos 

processuais’, todos os atos que se destinam a movimentar o processo ou que formam o 

processo, que são realizados em juízo.  

Chamam-se atos judiciais porque são realizados em juízo, mas 
na verdade a lei processual refere-se a atos das partes, porque o 
ato praticado por órgão judicial não é atacável pela ação 
anulatória do art. 486 do Código de Processo Civil.87 

No caso do artigo 486 do CPC, tais atos têm que ser realizados pelas partes. 

São atos das partes, em juízo, que envolvem declarações de vontade das partes, sejam 

unilaterais ou bilaterais. 88  

A classificação dos atos processuais mais didática, adotada por processualistas, 

divide-os em ‘atos das partes’ e ‘atos do juiz’. Os ‘atos das partes’ podem ser 

postulatórios, dispositivos, instrutórios e reais. São exemplos de atos postulatórios as 

petições e os requerimentos. Os atos dispositivos são declarações de vontades pelas 

quais as partes dispõem de seus direitos processuais, como a transação e a 

desistência de recurso ou de ação. Como exemplos de atos instrutórios, podem ser 

citados alegações e fatos probatórios. Os atos reais ou atos res, non verbis, são 
                                                           
86 MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. Ação anulatória: art. 486 do CPC.  São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 42. 

87 FERREIRA, Luís Pinto. Teoria e prática dos recursos e da ação rescisória no Processo Civil. São 
Paulo: Saraiva, 1982. p.288. 

88 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Revisão de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993.  p. 102.  
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manifestados por conduta ou coisa, por exemplo, pagamento de custas e preparos, 

oferecimento de caução. Os ‘atos do juiz’ são os despachos de expediente ou 

ordinatórios, os despachos interlocutórios, as sentenças terminativas e as sentenças 

definitivas.89 

A expressão “rescindidos” não é tecnicamente adequada ao artigo 486 do 

Código, por tratar-se de hipótese de anulação. A expressão guarda o significado de 

“nulos” ou “anulados”90, podendo os atos ser anulados, por via de ação anulatória, e 

não rescindidos por meio de ação rescisória. 

Quanto à expressão “nos termos da lei civil”, é tecnicamente imprecisa, devendo 

ser entendida como lei material, aquela que contém preceito, comando, ordem para 

fazer ou não fazer algo, e sanção para a transgressão.  

Entenda-se ‘lei material’, porque o ato jurídico inserto no 
processo, ou tomado por termo, pode ser regido pelo direito 
público, ou pelo direito comercial, ou pela legislação do trabalho, 
ou outra legislação especial, ou, até, por direito estrangeiro.91 

A lei civil é qualquer direito material, privado ou público, que disciplinar o ato 

jurídico em exame, por isso, o ato para ser anulado, via ação anulatória, deverá estar 

viciado de nulidade absoluta ou relativa, de acordo com as regras do direito material. 

3.2 Dos artigos 486 e 485 do Código de Processo Civil 

Examinando o artigo 486 do CPC, constata-se a previsão de duas categorias de 

atos judiciais que, como já declinado, deveriam ter a designação de atos processuais. A 

primeira categoria é a dos atos que não dependem de sentença e a segunda é a dos 

atos seguidos de sentença meramente homologatória.92 

                                                           
89 SANTOS, Moacyr Amaral dos. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1993 
.p.279-281; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 1993 .p.281-282. 

90 PONTES DE MIRANDA,Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 410. 

91 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 414. 

92 Idem. Idem. p. 288.  
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Conforme abordado anteriormente, os atos que independem de sentença são 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade das partes, regidos pelo direito 

material, podendo ser desconstituídos pela ação anulatória. A renúncia ao direito de 

recorrer, a arrematação e a adjudicação são exemplos dessa categoria de atos 

processuais. 

Os atos das partes sujeitos a sentença meramente homologatória, também são 

regidos pelo direito material, porém com eficácia processual dependente da sentença 

homologatória, sem a apreciação do mérito, não produzem coisa julgada material. 

Como exemplos de hipóteses de atos que geram sentenças meramente 

homologatórias, podem ser mencionados, dentre outros, a desistência da ação, prevista 

no artigo 158, parágrafo único, do CPC, e a partilha amigável feita por instrumento 

particular, prevista no artigo 1.029 do CPC.  

A sentença homologatória, sob o enfoque do artigo 486 do Código, tão-somente 

confere o ato das partes, aceitando a vontade das partes, confirmando acordos, desde 

que observadas as formalidades legais. 

Sentença homologatória é aquela que se restringe e se limita a 
conferir o ato das partes, que não se origina do órgão judicial, mas 
tem uma força e eficácia equivalentes às que teria, caso 
resultasse ou fosse proveniente do próprio órgão judicial, 
equiparando-se na sua força, eficácia e energia.93 

De acordo com o disposto no artigo 486 do CPC, a sentença meramente 

homologatória não é passível de anulação, será anulado o ato que foi homologado pela 

sentença.  

A ação dirige-se ao conteúdo (ato homologado), como que 
atravessando, sem precisar desfazê-lo antes, o continente 
(sentença de homologação). Insista-se em que não é a sentença, 
mas o ato homologado, que constitui o objeto do pedido de 
anulação – o que não quer dizer que a eventual queda do 
segundo deixe de pé a primeira. 94 

                                                           
93 FERREIRA, Pinto. Teoria e prática dos recursos e da ação rescisória no Processo Civil. São Paulo: 
Saraiva,1982. p.288. 

94 Idem. Idem. P. 288. Forense, 1999 .p.157. 
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A sentença homologatória é rescindível, nos termos do artigo 485, e anulável, de 

acordo com a disposição do artigo 486, relevando, para o ajuizamento da ação, verificar 

se houve a extinção do processo com ou sem julgamento do mérito. 

Quanto aos atos homologáveis por sentença, releva fazer a distinção entre os 

abrangidos pelo artigo 485, inciso VIII e os abrangidos pelo artigo 486, segunda parte.  

O artigo 485, inciso VIII, do Código, abrange as hipóteses em que “para a 

entrega da prestação jurisdicional, o Judiciário teve de adentrar ao cerne da transação 

que já preexistia à demanda”95. O conflito é solvido pela sentença mediante 

heterocomposição, não se tratando de sentença meramente homologatória, sendo 

produzida coisa julgada material e encerrado o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, hipótese de cabimento de 

ação rescisória. 

O artigo 486, segunda parte, do CPC diz respeito a sentenças que não 

enfrentam o mérito da causa, e, não fazem coisa julgada material, a serem atacadas 

por ação anulatória. Nessa hipótese, a transação entre as partes existiria 

independentemente da sentença que a homologou, houve autocomposição.96 A 

sentença extingue o processo, sem julgamento do mérito, conforme previsão do artigo 

267 do CPC.  

Firmou-se o entendimento de que não há incompatibilidade entre os dispositivos 

em destaque, por tratarem de hipóteses distintas. A transação homologada por 

sentença poderá ser atacada via ação anulatória e as sentenças de mérito, via ação 

rescisória, como se vê deste inserto, extraído da RT 577/299: “a transação homologada 

em Juízo pode ser rescindida como os atos jurídicos em geral, não assim mediante 

                                                           
95 OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 
ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 240. 

96 Idem. Idem. p. 241. 
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rescisória. Não há incompatibilidade entre os arts. 485, VIII e 486 do CPC, que tratam 

de hipóteses distintas”.97 

A admissibilidade da ação anulatória, nos termos do artigo 486, não pode gerar 

confusão com a previsão de admissibilidade da ação rescisória do artigo 485, em razão 

de a rescisória visar à coisa julgada e a anulatória, ao ato da parte, homologado ou não, 

por isso, apresentam aspectos diferentes, como se vê no entendimento a seguir, trazido 

à colação com a observação de que, onde se lê sumaríssimo, leia-se sumário, em 

razão da nova redação dada pela Lei n° 9.245, de 27 de dezembro de 1995. 

Em vários aspectos a ação anulatória distingue-se da ação 
rescisória. A ela não se aplica o prazo decadencial de dois anos, 
do art. 495 do CPC, mas o da prescrição do direito material. A 
anulatória se propõe no órgão de 1º grau, enquanto a rescisória só 
cabe nos Tribunais. Seu procedimento é o ordinário ou o 
sumaríssimo. A ação anulatória pode ser aforada pendente o feito 
principal – podendo eventualmente suspender o curso deste – ou 
é ajuizada depois de transitar em julgado a sentença, e a anulação 
do ato homologado leva de roldão a sentença homologatória, que, 
embora não rescindida, fica esvaziada de conteúdo, redundando 
no prosseguimento do processo primitivo principal. Na execução, 
passa-se a mesma coisa. Enfim: a rescisória visa a res iudicata; a 
anulatória, o ato da parte, homologado ou não.98 

No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, quanto aos objetos da 

ação rescisória e da ação anulatória, afastando eventuais dúvidas quanto à existência 

de incompatibilidade dos dispositivos em estudo. 

O objeto da rescisória é a sentença de mérito que, formalmente, 
transitou em julgado. A ação anulatória objetiva o anulamento de 
atos praticados no processo, a respeito dos quais não se 
pronuncia nenhuma sentença, ou que se pronuncia uma sentença 
meramente homologatória. Na rescisória há julgamento de 

                                                           
97 No mesmo sentido:  MOREIRA,  José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. V. p. 159; COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 
ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 102; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. I. .v. I, p. 666; MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. Ação anulatória: 
Art. 486 do CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. p. 77); BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro.  Ac. Unº  Sexta Câmara. j. 3 junº 80. AP. 11.732. Rel. Des. Enéas Marzano. RT496/101; 
502/103; 630/147. 

98COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p.103. 
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julgamento; ao contrário, na ação anulatória não há julgamento, e 
sim o do direito material invocado pelas partes. Anula-se o ato 
homologatório e não a sentença homologatória.99 

O cabimento da ação anulatória no procedimento de jurisdição voluntária, caso 

em que os atos judiciais são apenas homologados por sentença, sem que se opere 

coisa julgada material, não está afastado, também nos processos de jurisdição 

contenciosa. Também não se diga que a decisão homologatória não pode ser 

desconstituída por ação rescisória, pois a decisão pode ter sido proferida por juiz 

prevaricador, concussionário ou corrupto, ou impedido, ou incompetente 

absolutamente.100  

3.3 Prazo para propositura e efeitos da ação anulatória 

Quanto ao prazo para a propositura da ação anulatória, não há disposição 

expressa no artigo 486 do CPC entretanto, à ação anulatória não se aplica o prazo 

decadencial de dois anos, do artigo 495. O prazo para sua propositura é o da 

prescrição, disposta no direito material, que poderá ser maior ou menor que o prazo da 

ação rescisória, conforme determina a prescrição da “lei civil”. 

Segundo disposição do artigo 177 do Código Civil, as ações pessoais 

prescrevem em vinte anos, contados da data em que poderiam ter sido propostas. 

Ordinariamente, aplica-se esse prazo à prescrição das ações anulatórias. 

Com relação aos efeitos produzidos pela ação anulatória, podemos considerar 

três hipóteses. A primeira, quando a ação for ajuizada no curso do processo primitivo, a 

segunda, quando tratar-se de sentença meramente homologatória e a terceira, quando 

tratar-se de anulação de ato praticado no processo de execução. 101 

                                                           
99 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998.  p. 408. 

100 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998.  p. 
408. 

101 MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. Ação anulatória: art. 486 do CPC. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 134-136. No mesmo sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao 
Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.  v. V. p. 164-165. 
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Quando a ação anulatória é ajuizada no curso do processo primitivo, sobresta-se 

o feito se a sentença de mérito depender do julgamento da ação anulatória, na hipótese 

do artigo 265, IV, “a”, primeira parte do CPC. Verificado vício de nulidade no ato, este 

será desconstituído, o que influenciará na sentença do processo principal, onde o ato 

foi praticado, sendo que, se for rejeitado o pedido de anulação do ato, este será 

considerado válido. 

O segundo efeito da ação anulatória refere-se à sua influência em relação à 

sentença meramente homologatória. Sendo procedente o pedido da ação anulatória, 

proposta após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo primitivo, cujo 

objeto for a anulação do ato homologado por referida sentença, não pode subsistir a 

sentença homologatória. O processo primitivo retomará seu curso, sendo refeitos todos 

os atos, desde o ato invalidado. 

O terceiro efeito da ação anulatória refere-se à anulação de ato praticado, em 

sede de execução. Anulado o ato no processo de execução, anular-se-ão os demais 

atos do processo de execução, retomando seu impulso a partir do último ato anterior ao 

que se invalidou, não prevalecendo a sentença que decretou a extinção do processo de 

execução. 
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Capítulo IV 

Procedimento da Ação Rescisória 

4.1. Petição inicial.  4.1.1. Juízo competente.  4.1.2. 
Cumulação de pedidos.  4.1.3. Valor da causa. 4.2. Da 
obrigatoriedade do depósito de cinco por cento da 
importância sobre o valor da causa na rescisória.  4.3 
Indeferimento da inicial.    4.4. Citação e resposta.  4.5 
Julgamento da ação rescisória e recursos cabíveis.  4.6. 
Execução da decisão rescindenda.  4.7. Do cabimento de 
ação rescisória de sentença proferida em ação rescisória.   

4.1 Petição inicial 

O artigo 488 do Código de Processo Civil dispõe quanto à elaboração da petição 

inicial na ação rescisória, destacando desde logo que deverão ser observados os 

requisitos essenciais do artigo 282 do CPC, obrigatórios para todas as petições iniciais 

sujeitas ao procedimento ordinário, como é o caso da ação rescisória e, de forma 

subsidiária ao procedimento sumário (artigo 275).  

A inicial deverá expressar o juízo a que se dirige, a qualificação as partes,  o fato 

e o fundamento jurídico do pedido, o pedido, com suas especificações, o valor da 

causa, as provas, com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e 

o requerimento para citação do réu. 

Embora o artigo 488 não contenha disposição expressa, deve a petição inicial 

ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme 

disciplina do artigo 283 do CPC, no caso, a certidão comprobatória do trânsito em 

julgado da decisão rescindenda, a certidão de inteiro teor ou fotocópia autenticada do 

julgado impugnado, a guia de depósito prévio (5% sobre o valor da causa), e o 
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instrumento outorgado ao advogado subscritor da petição inicial, nos termos do artigo 

37 do CPC. 102 

4.1.1 Juízo competente 

Dentre os requisitos essenciais da petição inicial, previstos no artigo 282 do 

Código de Processo Civil, ressalte-se a indicação do juiz ou tribunal, a que é dirigida. 

Em se tratando de ação rescisória há singularidades, quanto ao juízo, a serem 

consideradas. 

A ação rescisória está prevista no Título IX, do Livro I, sob a rubrica “Do 

Processo nos Tribunais”. A omissão, no CPC, de regulamentação específica sobre a 

competência na ação rescisória, induz que a competência para seu conhecimento e 

julgamento é dos órgãos jurisdicionais colegiados de segundo ou superior grau na 

função judicante103, não podendo ser julgada por juiz de primeiro grau, ainda que ocorra 

o trânsito em julgado da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. 

A competência para processar e julgar a ação rescisória é do órgão ao qual 

competiria, ressalvando oportunamente que a decisão rescindenda é a do juiz ou 

tribunal que examinou o mérito.   

A competência é sempre do órgão ao qual competiria, em grau 
de recurso, examinar a sentença… É o tribunal de segundo grau 
ou o tribunal extraordinário que tem competência para rescindir 
seus próprios arestos, e os de segundo grau para cortar as 
sentenças de primeiro grau que tenham produzido coisa julgada 
material viciada. Cada tribunal rescinde suas próprias decisões e 
as sentenças do juízo de primeiro grau. Os tribunais de terceiro 
grau só rescindem seus próprios acórdãos. Para se fixar com 
precisão a competência é necessário diagnosticar qual a última 

                                                           
102 SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000. p. 394. No mesmo sentido: COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 
ed. São Paulo: LTr, 1993. .p. 117. 

103 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999.  v. V. p. 199; PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. 
Campinas: Bookseller, 1998.  p. 476. 
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decisão de mérito proferida na causa, pois esta será, sem dúvida, 
a decisão rescindenda. 104 

Quando se tratar de ação rescisória, é competente para processar e julgar o 

tribunal que seria competente para julgar a apelação que poderia ter sido interposta, 

com relação à sentença a ser rescindida. 

A competência para a rescisória é dos tribunais, segundo a 
seguinte regra: se se trata de rescisão de sentença, é competente 
o órgão do tribunal que seria competente para o julgamento da 
apelação que poderia ter sido interposta; se a rescisão é de 
acórdão, é competente o próprio tribunal que o proferiu, com 
alteração, se for o caso, do órgão interno julgador, segundo as 
regras de organização judiciária que estruturam o tribunal e a Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional. É importante lembrar que 
somente quando o tribunal conhece do recurso, dando-lhe, ou 
não, provimento, é que a decisão é sua. Se o recurso não foi 
conhecido, a decisão continua a ser do juiz ou tribunal recorrido, 
neste devendo ser proposta a eventual ação rescisória.105 

Na ausência de regulamentação específica quanto à determinação da 

competência para o processamento e o julgamento da ação rescisória, recorre-se ao 

artigo 93, primeira parte, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a competência 

dos tribunais, verbis: 

Art. 93. Regem a competência dos tribunais as normas da 
Constituição da República e de organização judiciária. A 
competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada 
neste Código. 

A Constituição Federal e as Leis de Organização Judiciária estabelecerão as 

regras relativas à competência na ação rescisória, sendo relevante trazer à colação a 

Súmula nº 218 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo no mesmo sentido. 

Compete à Justiça dos Estados processar e julgar acão de 
servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias 
no exercício de cargo em comissão. 

                                                           
104 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p.130.  

105 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 1997.  v. 2. 
p.392. 
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Quanto à disposição constitucional relativa à matéria, interessa o artigo 102, I, 

letra j, que estabelece ser o Supremo Tribunal Federal competente para processar e 

julgar originariamente a ação rescisória de seus julgados. O artigo 105, I, letra e, 

estabelece ter o Superior Tribunal de Justiça competência para processar e julgar as 

ações rescisórias de seus julgados. E o artigo 108, I, letra b, atribui competência aos 

Tribunais Regionais Federais, para julgarem as ações rescisórias de seus julgados e 

dos juízes federais das respectivas regiões. 

Com relação aos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça, as referidas Cortes são competentes para processarem e julgarem a ação 

rescisória, quando em recursos atinentes ao mérito de outras causas, desde que deles 

se tenha conhecido, para reformar ou para confirmar a decisão impugnada106, hipótese 

do efeito substitutivo. 

Quanto aos Tribunais dos Estados, deve-se consultar as normas de organização 

judiciária. A competência do tribunal, no caso de ação rescisória com base no inciso I, 

do artigo 485 do CPC, hipótese de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz,  

seguramente não pode ser a do juízo rescindendo.  

No caso de prevaricação, concussão ou corrupção, o juiz que é 
acusado não toma parte no julgamento da ação rescisória. Aí, 
submeter-se ao juiz acusado o julgamento da ação rescisória, que 
nisso se baseie, constituiria o mais incoerente sentenciar em 
causa própria, ao mesmo tempo que seria o postergamento de 
todas as regras jurídicas de impedimento.107 

Quando a decisão for rescindível, com fundamento em impedimento ou 

incompetência absoluta, conforme previsão do inciso II, do artigo 485 do CPC, seria, 

também, incoerente, a submissão do julgamento da rescisória ao juiz impedido ou 

incompetente.108 

                                                           
106 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. V.  p. 199. 

107PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p.475.  

108 Idem. Idem. p. 476. 
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4.1.2 Cumulação de pedidos 

A petição inicial, de acordo com o artigo 282, inciso IV do CPC, deve indicar o 

pedido, com suas especificações. Importa analisar este inciso em conjunto com o § 1º 

do artigo 292, e o inciso I, do artigo 488, todos do Código de Processo Civil. 

O parágrafo primeiro do artigo 292 estabelece que a cumulação de pedidos é 

admissível, se os pedidos forem compatíveis entre si, se o mesmo juízo for competente 

para conhecer desses pedidos e se o procedimento for o mesmo para todos os 

pedidos. Atendidos tais requisitos, a cumulação é perfeitamente admissível. 

O inciso I, do artigo 488, dispõe especificamente sobre a cumulação de pedidos 

na ação rescisória, verbis: 

Art. 488. A petição inicial será elaborada com observância dos 
requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor: 

I – cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo 
julgamento da causa; 

II – […] 
Parágrafo único. […]. 

Infere-se, do disposto no artigo, que na ação rescisória podem existir dois 

pedidos, o pedido de rescisão e o pedido de novo julgamento, de acordo com as 

circunstâncias de rescindibilidade. 

O pedido de rescisão é o requerimento específico da rescisão da decisão 

viciada, que produziu coisa julgada material, com fundamento em um dos incisos do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, no sentido de obter a desconstituição da 

decisão rescindenda. 

O pedido de novo julgamento ocorre quando a desconstituição da decisão não 

for suficiente para exaurir a prestação jurisdicional, hipótese em que o tribunal proferirá 

novo julgamento, após apreciação de provas e do mérito da causa.  

A autoridade judicante reexamina a matéria já apreciada 
anteriormente na decisão com caráter de coisa julgada, proferindo 
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nova decisão revocatória da sentença rescindenda, após apreciar 
as provas e o mérito da causa.109 

O pedido de novo julgamento nem sempre irá ocorrer. Ao acolher o pedido, a 

decisão do tribunal pode completar-se com a simples desconstituição da decisão 

rescindenda. Além disso, pode haver a necessidade do encaminhamento da causa a 

outro órgão, antes de sua reapreciação.  

Pode acontecer: a) que a rescisão da sentença, por si só, 
esgote toda a atividade jurisdicional concebível […]; b) que, 
embora insuficiente a rescisão, o remédio adequado à correção do 
que erradamente se fizera não consista na imediata reapreciação 
da causa pelo próprio tribunal que rescinde a sentença, tornando-
se necessária a remessa a outro órgão.110 

Em três hipóteses dentre as previstas nos nove incisos do artigo 485 do Código 

de Processo Civil, não ocorrerá a cumulação de pedidos. No caso de ofensa à coisa 

julgada, inciso IV, pois a desconstituição da decisão restabelece automaticamente a 

decisão agredida. Na hipótese de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, inciso 

I. Quando o juiz impedido ou absolutamente incompetente prolatou a sentença 

rescindenda, inciso II.  Nas duas últimas hipóteses remeter-se-ão os autos ao órgão 

competente, sendo anulada toda a instrução do processo e renovado o feito em 

primeira instância.111 

Cabe observar que, havendo necessidade de novo julgamento, a cumulação é 

obrigatória. Na petição inicial deve o autor requerer o pedido de rescisão e o pedido de 

novo julgamento. Na hipótese de novo julgamento, não sendo feita a cumulação de 

pedidos, pode o juiz concretizá-la de ofício, segundo alguns doutrinadores.112 Outra 
                                                           
109 FERREIRA, Luís Pinto. Teoria e prática dos recursos e da ação rescisória no Processo Civil. São 
Paulo: Saraiva, 1982. p. 260. 

� MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. V. p.205. 

111 Neste sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. v. I. p. 668; COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. 
São Paulo: LTr, 1993. p. 119; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo 
Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. V. p. 205. 

112  PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 99; 
COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 119-120. 
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corrente doutrinária sustenta que a falta do pedido de cumulação, quando cabível, 

acarreta emenda à inicial, artigo 284 do Código de Processo Civil, podendo levar ao 

indeferimento da inicial.113  

A existência de cumulação de pedidos na ação rescisória abrange dois 

pronunciamentos judiciais conexos, o iudicium rescindens, correspondente ao pedido 

de rescisão, e o iudicium rescissorium, correspondente ao pedido de novo julgamento.  

Julga-se a rescisória em três etapas: primeiro, examina-se a 
admissibilidade da ação (questão preliminar); depois, aprecia-se o 
mérito da causa, rescindindo ou não a sentença impugnada 
(judicium rescindens); e, finalmente, realiza-se novo julgamento da 
matéria que fora objeto da sentença rescindida (judicium 
rescissorium). Cada uma das etapas funciona como prejudicial da 
seguinte, de maneira que a rescisão só será decretada ou repelida 
no mérito se se reconhecer a admissibilidade da ação; e o 
rejulgamento do mérito só ocorrerá se a rescisão for decretada. 114 

4.1.3 Valor da causa 

O valor da causa é requisito a ser obrigatoriamente indicado na petição inicial, 

conforme disposição do inciso V, do artigo 282 do CPC. Referido dispositivo se 

completa com a regra do artigo 258, também do CPC, que contém a seguinte 

disposição: 

Art. 258. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que 
não tenha conteúdo econômico imediato. 

O valor da causa é importante na ação, pois, com base nesse valor, são 

calculadas as taxas judiciárias e as custas devidas aos serventuários da justiça que 

funcionam no processo. Além disso, o valor da causa serve de base para arbitramento 

dos honorários advocatícios. Na ação rescisória, o valor da causa é base de cálculo do 

depósito prévio previsto no inciso II do artigo 488.  

                                                           
113 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. V.  p. 177 e 186. 

114 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v. I. p. 671. 
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Entretanto, especificamente, com relação à ação rescisória, o CPC não dispôs 

regras pertinentes ao valor da causa, instigando a formação de entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria. 

É predominante o entendimento de que o valor de uma ação rescisória não pode 

ultrapassar o da sentença rescindenda, devendo entretanto ser levada em conta a 

atualização monetária.115 

O valor da causa não pode ser lançado de forma arbitrária. 
Deve o valor refletir sempre aquilo que economicamente se 
pleiteia. Vale dizer que deverá refletir aquilo que se discute na 
sentença rescindenda, aí incluída a correção monetária […]. O 
valor da ação é aquele que representa o débito no momento da 
propositura. 

Cumpre destacar o entendimento jurisprudencial de que o valor a ser atribuído à 

ação rescisória não poderia ser outro senão o que foi dado à causa que motivou o 

pedido rescisório, não importando o decurso do tempo entre a propositura da ação 

originária e a propositura da ação rescisória. Nesse sentido, o julgado do Supremo 

Tribunal Federal: “De regra, o valor da Ação Rescisória é o da ação cuja sentença se 

busca desconstituir”.116 

O entendimento jurisprudencial majoritário tem seguido o entendimento 

doutrinário de que o valor  da causa na ação rescisória não deve ultrapassar o valor da 

causa rescindenda, admitida a necessidade de atualização monetária. Nesse sentido, 

examinem-se manifestações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, respectivamente, trazidas à colação. 

Valor da causa – Ação do valor da ação originária – 
Inadmissibilidade. Não deve ser adotado o valor da ação originária 

                                                           
115 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 506. 
OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 ed. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p.92-93. 

116 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ac. unº Pleno. j. 20 junº 78. Rel. Minº Pedro Soares Muñoz. RT 
531/271. 
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para a rescisória, se este não corresponder ao benefício 
patrimonial visado pelo autor nesta ação.117  

Valor da causa – Cálculo. O valor da causa em ação rescisória 
deve ser correspondente ao benefício patrimonial visado, não 
sendo necessariamente coincidente com o valor da causa onde se 
proferiu a decisão rescindenda.118  

O artigo 259 do CPC não contém regra específica para disciplinar a atribuição do 

valor à causa, na  ação rescisória, devendo resolver-se a questão, à luz dos princípios 

gerais, por três motivos. O valor da causa se fixa, basicamente, em função da 

pretensão do autor, expressa pelo pedido. A ação rescisória é ação distinta e 

autônoma, a ela correspondendo novo processo, inconfundível com o anterior. Mesmo 

na hipótese de rejulgamento da causa, a pretensão deduzida pode não coincidir, em 

sua significação econômica, com a apreciada no primeiro feito.  

Por todas essas razões, parece mal inspirado qualquer critério 
que estabeleça vinculação necessária entre o valor da causa 
antes julgado e o valor da rescisória. E tão impróprio se afigura 
dizer que o desta há de ser igual ao daquela na sua expressão 
nominal, como preconizar a atualização mediante a aplicação de 
índice de correção monetária. Ambos esses alvitres padecem de 
um vício fundamental: o de arvorar em fator decisivo o valor da 
outra causa. Ora, basta pensar que a rescisória pode cingir-se à 
impugnação de parte da sentença, e até de capítulo, qual o dos 
honorários advocatícios, para compreender quão inadequada é 
semelhante colocação do problema. O dado essencial a que se 
tem de atender, repita-se, não pode ser outro senão o pedido na 
rescisória. 119 

4.2 Da obrigatoriedade do depósito de cinco por cento da importância sobre o valor da 
causa na rescisória 

O inciso segundo, do artigo 488, do CPC, dispõe sobre a obrigatoriedade do 

depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na propositura 

                                                           
117 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ac. unº Pleno. j. 20 junº78. Rel. Minº Pedro Soares Muñoz. RT 
531/271. 

118 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 4º gr. Cs., AgRg. AR 174. Rel. Des. Barbosa Moreira. j. 
12.2.81. 

119 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. V. 177-178. 
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da ação rescisória, como um dos requisitos específicos da ação rescisória, sendo certo 

que sua inobservância acarreta o indeferimento da inicial, conforme artigo 490, inciso II 

do CPC. 

Art. 488. A petição inicial será elaborada com observância dos 
requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor: 

I – […] 
II – depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa,  a título de multa, caso a ação seja, por 
unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou improcedente. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no nº II à União, ao 
Estado, ao Município e ao Ministério Público. 

A regra jurídica foi elaborada com o propósito de evitar abusos do direito à 

propositura da ação rescisória, desestimulando a excessiva proliferação de rescisórias, 

em razão da ampliação do rol de fundamentos de rescindibilidade no CPC.120   

Cumpre analisar o entendimento doutrinário de que a importância depositada a 

título de multa, deveria, por sua natureza, reverter aos cofres públicos, por não ter 

caráter de indenização nem de compensação da parte vencedora de eventuais 

prejuízos.  

A multa não tem caráter indenizatório, não visa a compensar a 
parte vencedora de possíveis prejuízos, mas a reprimir uma forma 
de abuso no exercício do direito de ação; por essa razão, de iure 
condendo, parece mais acertado, a exemplo de legislações 
estrangeiras, fazer reverter aos cofres públicos o depósito pedido”. 
121 

Tal entendimento não pode prosperar, por conta da disposição contida no artigo 

494 do CPC, que determina a restituição da importância previamente depositada ao 

                                                           
120 Neste sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. v. I. p. 668; COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. 
São Paulo: LTr, 1993. p. 121; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo 
Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. v. p. 180; PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da 
ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 481. 

121 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. v. p.122. No mesmo sentido: COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto 
Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 122. 
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autor, sendo procedente a ação, e sua reversão à parte ré, caso ocorra a 

inadmissibilidade ou improcedência da rescisória. 

Art. 494. Julgando, procedente a ação, o tribunal rescindirá a 
sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará 
a restituição do depósito; declarando inadmissível ou 
improcedente a ação, a importância do depósito reverterá a favor 
do réu, sem prejuízo do disposto no art. 20.  

O Código impõe a restituição do depósito o autor, caso a ação seja julgada 

procedente, no iudicium rescindens.  Será revertida a importância depositada a favor do 

réu, na hipótese de, unanimemente, o juízo competente não admitir a ação rescisória, e 

o juízo de mérito declarar a improcedência do pedido. A reversão será feita sem 

prejuízo do direito de reembolso nas custas do processo e honorários advocatícios, 

conforme dispõe o artigo 20 do Código. 

 Se o autor da ação rescisória venceu, ou se a inadmissibilidade 
da ação rescisória ou a sua improcedência não foi unânime, há a 
devolução ao autor […]. Se houve dois ou mais autores, o 
depósito é restituído àquele que depositou.122 

O Código omitiu-se quanto ao destino da quantia depositada, em caso de 

sucumbência recíproca. Nessa hipótese, aplica-se por analogia o disposto no artigo 21 

e parágrafo único, do CPC, distribuindo-se e compensando-se entre as partes, 

recíproca e proporcionalmente, as despesas, salvo se um litigante decair de parte 

mínima do pedido, quando o outro responderá, por inteiro, por tais despesas. 123 

Doutrinariamente, podem ser suscitadas algumas situações quanto ao destino do 

depósito, as quais merecem destaque. O autor da ação rescisória receberá a restituição 

do valor depositado, se desistir da ação ou se ele e o réu, por negligência, deixarem 

inerte o processo, por mais de um ano. 

Há a volta do depósito ao autor da ação rescisória se desiste da 
ação (Código de Processo Civil, art. 267, VIII), ou não mais quis a 
citação, ou se ele e o réu, por negligência, deixaram parado por 

                                                           
122 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p.491. 

123MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v .v.  p. 211. 
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mais de um ano o processo (art. 267, II)… O réu reconheceu a 
procedência do pedido e houve a extinção do processo (art. 
269,II). Seria repelível que esse réu, que reconheceu o pedido, o 
que deu ensejo à rescisão, pudesse receber o depósito.124 

O parágrafo único do artigo 488, do CPC, isenta a União, os Estados, o 

Município e o Ministério Público, quando autores da rescisória com base na presunção 

de que, não será proposta desnecessariamente ação rescisória, nessas funções 

essencialmente públicas.   

Na sua função eminentemente pública presume-se que não irão 
propor ação rescisória temerária. Ademais, a burocracia para a 
efetivação do depósito por qualquer dessas pessoas seria 
entravadora do uso da ação. É mais uma ‘prerrogativa’ (e não 
‘privilégio’) que a lei de processo confere a tais pessoas.125 

Não se estende a prerrogativa de isenção do depósito de 5% do valor de causa 

atribuído à rescisória, aos órgãos de administração indireta, nem mesmo às autarquias, 

conforme se vê no Enunciado nº 129 da Súmula do extinto Tribunal Federal de 

Recursos: “é exigível das autarquias o depósito previsto no art. 488, II, do Código de 

Processo Civil, para efeito de processamento da ação rescisória”. Amparando tal 

entendimento, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal. 

Os entes públicos isentos de depósito prévio para a Ação 
Rescisória a que se refere o parágrafo único do art. 488 do CPC, 
compreendem tão-somente a União, aos Estados e os Municípios, 
não se estendendo o benefício aos órgãos da administração 
indireta dessas entidades públicas, inclusive as respectivas 
autarquias.126 

Em sentido contrário, dispõe o Enunciado de Súmula nº 175 do Superior Tribunal 

de Justiça: “descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS”, em 

sintonia com o entendimento majoritário na doutrina, que sustenta a isenção aos 

beneficiários da justiça gratuita, como forma de garantia do exercício do direito de 

                                                           
124 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p.211. 

125MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. v. p.123. 

126 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ac. unº Pleno. j. 29 out. 81. AgRg-AR 1.120. Rel. Minº Luiz Rafael 
Mayer.  RTJ 100/54. 
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propor ação rescisória pelos necessitados, resguardado constitucionalmente no inciso 

XXXV, do artigo 5º.127 

Embora o entendimento de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita 

faz jus à isenção do depósito prévio na ação rescisória encontre amparo jurisprudencial, 

“O depósito prévio a que se refere o inc. II do art. 48 do CPC, não pode ser exigido de 

quem se encontra ao abrigo da gratuidade, vez que tal exigência importa em restrição 

ao direto constitucional de acesso ao Judiciário”128, há também entendimento 

jurisprudencial em sentido contrário. 

Ação Rescisória – Beneficiário da assistência judiciária – 
Isenção do depósito prévio. O beneficiário da assistência judiciária 
não está isento do depósito prévio de que trata o art. 488, II, do 
CPC, atendendo à natureza deste, que não se confunde com as 
despesas processuais constantes do art. 3º da Lei 1.060/50.129 

Para atender à disposição do artigo 490 do CPC, a petição inicial deve ser 

instruída com a guia do depósito, pois a ausência integral do depósito acarreta o 

indeferimento da inicial. Caso o depósito seja efetuado a menor, será possibilitado ao 

autor a complementação nos termos do parágrafo segundo do artigo 511, do CPC, 

referente ao preparo dos recursos.130 

Na hipótese de, no curso do processo, for efetuada reavaliação do valor da 

causa, a pedido do réu, por meio de impugnação do valor da causa, o depósito deverá 

                                                           
127 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 122.; 
OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 ed. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p.122; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 
Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v.I. p. 668; MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v.v .p. 180-181; SOUZA, 
Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 
393. 

128 BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Ac. Cs. Cíveis. Rs. j. 20 junº 84. AR 233. Rel. Juiz 
Sálvio de Figueiredo Teixeira. RTJAMG 19/24. 

129 BRASIL. Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. Ac. 3º Gr. Cs., Rel. Juiz Sérgio Mariano. 

130 Em sentido semelhante: SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação 
rescisória. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 394. 
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ser complementado pelo autor, e se o autor não cumprir a diligência, extinguir-se-á o 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do inciso III, do artigo 267 do CPC.131 

4.3 Indeferimento da inicial 

Autuada a petição inicial da ação rescisória, os autos serão distribuídos e feitos 

conclusos ao Relator que, no prazo de 48 horas, conforme dispõe o artigo 549 do CPC, 

deverá exarar despacho de deferimento ou indeferimento da inicial; em “Havendo 

irregularidade sanável, o relator deve conceder ao autor dez dias para que emende a 

petição inicial, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil”.132 Não sendo 

sanado o vício pelo autor, ou tratando-se de vício insanável, a petição inicial será 

indeferida de plano, extinguindo-se o feito, nos termos dos artigos 295 e 267, I, ambos 

do CPC. 

Estabelece o artigo 490 do CPC que a petição inicial será indeferida nos casos 

previstos no artigo 295 e quando não for efetuado o depósito prévio exigido pelo artigo 

488, inciso segundo.  

O indeferimento da inicial com base no artigo 295 do Código de Processo Civil, 

ocorre quando a petição inicial está contaminada por vício insanável. Dispõe o artigo 

295 do CPC, verbis:  

Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
I – quando for inepta 
II – quando a parte for manifestamente ilegítima; 
III – quando  o autor carecer de interesse processual; 
IV – quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a 

prescrição (art. 219, § 5º); 
V – quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não 

corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em 
                                                           
131 Neste sentido: COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 
1993. p. 122.; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. v. v. p.182. 

132 SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000. p. 394. No mesmo sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de 
Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. v. p.185. 
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que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de 
procedimento legal; 

 VI – quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, 
parágrafo único, primeira parte, e 284. 

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: 
I – lhe faltar pedido ou a causa de pedir; 
II – da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; 
III – o pedido for juridicamente impossível; 
IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. 

O indeferimento da inicial acarreta a extinção do processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 267, I do CPC.  Com relação à hipótese do inciso IV, do 

artigo 295, que prevê a verificação da prescrição ou decadência pelo juiz, a extinção do 

processo ocorre com julgamento do mérito, conforme previsão do artigo 269, inciso 

quarto do CPC. 

O indeferimento da inicial, com fundamento no inciso segundo do artigo 490 do 

CPC, conforme já mencionado, ocorrerá liminarmente, quando o autor deixar de efetuar 

o depósito, ainda que parcialmente. Quando a quantia depositada for inferior aos 5% 

determinados pelo dispositivo, admite-se a complementação, pela aplicação do 

parágrafo segundo, do artigo 511 do CPC. 

Quanto ao recurso cabível do indeferimento da petição inicial, apesar do silêncio 

da lei, a doutrina133 entende oportuno o agravo interno, já que se trata de uma decisão 

do relator membro do colegiado competente para a causa, aplicando-se disposição do 

parágrafo primeiro do artigo 557 do CPC. Nesse sentido, assinala o seguinte julgado:  

Sendo a petição inicial de Ação Rescisória indeferida pelo 
Relator, desse indeferimento não cabe apelação, mas sim o 
recurso previsto no regimento interno do Tribunal que a aprecia 
ou, caso não haja previsão, o mandado de segurança.134 

                                                           
133 Neste sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. v.I. p. 669; COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São 
Paulo: LTr, 1993. p. 143; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. v. p. 187; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos 
cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 394. 

134 BRASIL. Tribunal de Alçada de São Paulo. MS 237.857. Rel. Juiz Bourroul Ribeirão. j. 22 dez. 77. 
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4.4 Citação e resposta 

O artigo 491 do CPC dispõe que, estando a petição inicial da rescisória em 

termos, o relator determinará a citação do réu, conforme disposto no artigo 491 do 

Código de Processo Civil, por estarem satisfeitos os requisitos dos artigos 282 e 283 do 

CPC e não se verificarem qualquer das hipóteses do artigo 295, estarem supridas 

tempestivamente eventuais falhas ou corrigidos defeitos ou irregularidades e efetuado o 

depósito do artigo 488, inciso segundo do CPC.135 

Art. 491. O relator mandará citar o réu, assinando-lhe prazo 
nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias 
para responder aos termos da ação. Findo o prazo com ou sem 
resposta, observar-se-á no que couber o disposto no Livro I, Título 
VIII, Capítulo IV e V. 

A citação válida produz cinco efeitos, tornando prevento o juízo, induzindo 

litispendência, fazendo litigiosa a coisa, constituindo em mora o devedor e 

interrompendo a prescrição, conforme teor do artigo 219 do CPC.  

Especificamente, a citação válida, na ação rescisória, produz apenas três efeitos. 

A prevenção do juízo, mediante fixação da competência de referido juízo, em face de 

outros, quando vários teriam igual competência para a causa. A interrupção da 

prescrição, na data do despacho que ordenar a citação, retroagindo à data da 

propositura da ação. E a litispendência, obstando que o mesmo litígio volte a ser objeto 

de outro processo idêntico entre as partes. 

A litigiosidade da coisa e a mora do devedor, na ação rescisória, não decorrem 

da citação, porque a rescisória ela não visa à entrega de coisa, mas a desconstituir res 

iudicata anterior, o que só ocorre, quando a sentença rescindenda passar em julgado. A 

constituição do devedor em mora também não é decorrência da citação na ação 

rescisória, que não visa ao cumprimento de obrigações patrimoniais.136 

                                                           
135MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v .v. p.188. 

136 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p.145. 
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 A parte ré, na ação rescisória, após citação válida, no prazo fixado pelo relator, 

que será de quinze a trinta dias,  poderá oferecer resposta. A inércia do réu acarreta 

revelia, pela ausência de resposta à ação no prazo legal. Os efeitos da revelia, na ação 

rescisória, não coincidem com o efeito previsto no artigo 319 do CPC, de serem 

reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. 

Sendo a coisa julgada questão de ordem pública, a revelia do 
demandado em ação rescisória é inoperante e não dispensa o 
autor do ônus de provar o fato em que se baseia sua pretensão 
(art. 320, II) […]. Assim, o julgamento antecipado da lide, em ação 
rescisória, só será possível ‘quando a questão de mérito for 
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 
necessidade de produzir prova em audiência’ (art. 330, nº I).137 

Na ação rescisória, não se admitem a confissão por parte do réu, a transação ou 

qualquer outra forma de disposição, tampouco o reconhecimento do pedido, em razão 

de o objeto da rescisória ser a coisa julgada, bem jurídico indisponível.   

O objeto imediato da ação rescisória não é propriamente a lide 
outra existente entre as partes e que já foi composta pela 
sentença rescindenda. O que se ataca na ação rescisória é a 
sentença, ato oficial do Estado, e que se acha sob o manto da res 
iudicata […]. Sobre o objeto imediato da ação rescisória inexiste 
disponibilidade das partes. Pela mesma razão, não é admissível o 
reconhecimento da procedência do pedido rescisório pelo réu, 
com as conseqüências a que alude o art. 269, nº II, posto que o 
ato de vontade incidiria sobre bem jurídico indisponível. 138 

A resposta do réu será larga, admitindo-se a contestação, a exceção, a 

reconvenção e, até, a impugnação ao valor da causa, em observância aos princípios da 

ampla defesa e do devido processo legal, cabendo ao réu alegar toda a matéria de 

defesa, incluindo preliminar e mérito.  

Não se aplica à contestação da ação rescisória o prazo quádruplo previsto no 

artigo 188 do CPC, que diz respeito, especificamente, aos prazos fixados por lei, 

                                                           
137THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I. p.670. 

138THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I. p.670. 
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omitindo-se quanto aos judiciais, os determinados pelo juiz, que é o caso do prazo para 

apresentar resposta na ação rescisória.139 

Quanto ao prazo do artigo 191 do CPC, é aplicável à ação rescisória, devendo 

ser contados em dobro os prazos para contestar, recorrer e, de modo geral, para falar 

nos autos, quando houver litisconsortes com procuradores diferentes. 

No que diz respeito à reconvenção na ação rescisória, a doutrina sempre se 

pronunciou por sua admissibilidade e o CPC, ao admitir a cumulação do iudicium 

rescindens com o iudicium rescissorium, admite a reconvenção, pois, neste se instala a 

reconvenção.140 

Para a admissibilidade da reconvenção na rescisória, serão observados alguns 

pressupostos. O mesmo juízo deverá ser competente para processar e julgar a ação 

rescisória e a reconvenção. Deverá se operar conexão entre a reconvenção e a ação 

rescisória ou entre o fundamento da defesa e a ação rescisória, conforme preceitua o 

artigo 315 do CPC. Além disso, para a oferta da reconvenção, deverá ser observado o 

prazo decadencial do artigo 495 do CPC e ser efetuado o depósito previsto no inciso 

segundo do artigo 488. Cabe ressaltar que a reconvenção pode suscitar litisconsórcio, a 

favor ou contra todos, ou a favor ou contra alguns ou algum dos litisconsortes.141 

A segunda parte do artigo 491 do CPC estabelece que, findo o prazo para a 

defesa, com ou sem resposta, o feito prosseguirá com observância do rito ordinário.  

                                                           
139 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. v. p.190; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação 
rescisória. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 394-395. 

140 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 508; 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. v. p.190; COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: 
LTr, 1993 .p. 144; OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, 
jurisprudência súmulas. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 55 

141 Neste sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1999. v. v. p. 190-191; PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação 
rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 508-509; OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques 
trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 55-56. 
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Quanto à produção de provas, observando disposições dos artigos 492 e 493 do 

CPC, o relator delegará competência ao juiz de direito da comarca onde devem ser 

produzidas as provas, fixando prazo de quarenta e cinco a noventa dias, para a 

devolução dos autos.  

4.5 Julgamento da ação rescisória e recursos cabíveis 

Dispõe o caput do artigo 493 do Código de Processo Civil que, concluída a 

instrução, as partes terão, sucessivamente, vistas dos autos para as razões finais, pelo 

prazo de dez dias. A seguir sobem os autos para o relator, procedendo-se ao 

julgamento. Cabe destacar que a Súmula nº 252 do Supremo Tribunal Federal dispõe 

que “na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento 

rescindendo”. 

O inciso primeiro, do artigo 493 do CPC, estabelece que a forma do julgamento 

no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça será a prevista nos 

respectivos Regimentos Internos e, em se tratando de tribunais estaduais, conforme 

dispuser a organização judiciária local, isto nos termos do inciso segundo, também, do 

artigo 493 do Código de Processo Civil.  

O julgamento da ação rescisória compreende três etapas sucessivas, o juízo de 

admissibilidade, o exame do pedido de rescisão e o exame do pedido de novo 

julgamento. 

O exame de admissibilidade da ação, considerado implícito quando o tribunal 

passar ao exame de mérito, consiste na verificação do enquadramento da causa de 

pedir, em uma das hipóteses taxativas previstas no rol do artigo 485, e a satisfação dos 

demais requisitos necessários ao seu exercício.  

No exame do pedido de rescisão, o iudicium rescindens, é julgada a pretensão 

do autor à rescisão da decisão transitada em julgado, com base no fundamento 

invocado pelo autor, previsto em um dos incisos do artigo 485 do CPC, sendo 

desconstituída, ou não, a sentença rescindenda. 
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O exame do pedido de novo julgamento, o iudicium rescissorium, ocorre quando 

a desconstituição da decisão não é suficiente para exaurir a prestação jurisdicional.  

Conforme já destacado anteriormente, em três situações não será admitido o 

iudicium rescissorium. Por ofensa à coisa julgada pois a desconstituição da decisão 

restabelece automaticamente a decisão anterior agredida. Em caso de prevaricação, 

concussão ou corrupção do juiz. Quando o juiz for impedido ou absolutamente 

incompetente. Nas duas últimas hipóteses os autos serão remetidos ao órgão 

competente, sendo toda a instrução do processo anulada e o feito renovado em 

primeira instância.142 

O julgamento da ação rescisória compreende três etapas sucessivas, o juízo de 

admissibilidade, o exame do pedido de rescisão e o exame do pedido de novo 

julgamento. 

Cada uma das etapas sucessivas do julgamento da ação rescisória, 

admissibilidade e exame dos pedidos, funciona como prejudicial da seguinte, por ser 

cada qual, tecnicamente, preliminar à etapa consecutiva.  

[...] só se passa à segunda etapa caso, na primeira, a ação 
tenha sido considerada admissível; e só se passa à terceira caso, 
na segunda, o pedido haja sido julgado procedente e, pois, 
rescindida a sentença. Quer isso dizer que cada uma das etapas 
é, tecnicamente, preliminar à seguinte. 143 

A decisão que negar admissibilidade, na primeira etapa, à ação rescisória, terá 

natureza processual ou terminativa. A decisão que julgar procedente o pedido de 

rescisão, no iudicium rescindens, segunda etapa do julgamento, é constitutiva negativa, 

por criar situação jurídica nova. A decisão que julgar improcedente a rescisão é 

necessariamente declaratória negativa, por declarar a inexistência do direito alegado. 

Na terceira etapa do julgamento, o iudicium rescissorium, a decisão do tribunal poderá 

                                                           
142 Neste sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. v.I. p. 668; COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São 
Paulo: LTr, 1993. p. 119; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. v. p. 205. 

143COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p.203. 
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apresentar natureza como declaratória, constitutiva, condenatória, de acordo com a 

prestação jurisdicional dispensada às partes. 144 

As etapas do julgamento da ação rescisória não são interdependentes, são 

autônomas. Em razão dessa autonomia, a admissibilidade da ação não 

necessariamente conduz à procedência do iudicium rescindens, podendo o tribunal 

convencer-se da inexistência de fundamento, para rescindir a sentença. Pode, também, 

o tribunal, rescindir a decisão, sem obrigatoriamente conduzir ao iudicium rescissorium. 

A improcedência do pedido na rescisória não obsta o autor de renovar a ação. 

Se não houver se  esgotado o prazo decadencial e o fundamento do pedido for outro, é 

outra a hipótese de rescindibilidade prevista no rol do artigo 485 do CPC.  

Conforme assinalado anteriormente, no julgamento da ação rescisória, mais 

precisamente no iudicium rescindens, deve o tribunal decidir quanto ao depósito de 

cinco por cento sobre o valor da causa, determinando a restituição do depósito ao 

autor, caso a ação seja julgada procedente, ou a reversão da importância depositada, a 

favor do réu, caso a ação rescisória, por unanimidade, seja declarada inadmissível ou 

improcedente, ou, em caso de sucumbência recíproca, aplicando, por analogia, o 

disposto no artigo 21 e seu parágrafo único.145 

Deve ainda, o tribunal decidir quanto às custas e honorários advocatícios, 

conforme preceitua o artigo 494, in fine, combinado com o artigo 20 do CPC, devendo o 

vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. 

De decisão proferida em ação rescisória, cabem os seguintes recursos, previstos 

no Código de Processo Civil: embargos de declaração, se o julgado contém 

obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535); embargos infringentes, quando o 

                                                           
144 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 157; 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I. p. 671; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1999. v. v. p. 207. 

145 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v .v.  p. 211. 
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julgado não for unânime (artigo 530); recurso extraordinário, perante o Supremo 

Tribunal Federal (artigo 102, III da Constituição Federal e artigo 541 do código); recurso 

especial, ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 104, III da Constituição Federal e artigo 

541 do Código); agravo interno, de decisões proferidas pelo relator da ação rescisória 

(artigo 557); recurso adesivo, quando estiver diante de embargos infringentes, recurso 

extraordinário e recurso especial, caso a sucumbência tenha sido recíproca (artigo 500). 

4.6 Execução da decisão rescindenda 

A admissão da ação rescisória não retira a eficácia da decisão que a parte autora 

pretende desconstituir, quer tenha sido ajuizada antes ou depois de aberto o processo 

de execução, estabelecendo o artigo 489 do Código de Processo Civil que a ação 

rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda. 

Portanto, a ação rescisória não tem qualquer efeito suspensivo, cabendo 

destacar que a execução é definitiva e nem o ajuizamento da rescisória a torna em 

provisória.  

Entretanto, se o pedido da ação rescisória for julgado procedente repercutirá 

diretamente na execução da decisão rescindenda, devendo ser consideradas três 

hipóteses.146 

Na hipótese de a rescisão da sentença ocorrer antes de iniciada sua execução, a 

sentença rescindida perde a qualidade de título executivo, ficando obstada a  execução.  

Na hipótese de ocorrer a rescisão da sentença no curso do processo de 

execução, extinguir-se-á a execução, desfazendo-se, dentro do possível, os atos já 

realizados. Uma corrente doutrinária admite que, quando a rescisão da decisão ocorre 

no curso do processo de execução, a execução extingue-se sem ônus para o 

                                                           
146 De acordo: COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 
137; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. v. p. 184; OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, 
jurisprudência súmulas. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 155 
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exeqüente147, enquanto Pontes de Miranda sustenta que o exeqüente deverá reparar os 

danos sofridos pelo executado.148   

Na hipótese de o pedido da rescisória ser julgado procedente, tendo-se 

consumado a execução, o vencedor da ação rescisória deverá promover execução para 

ressarcimento, nos mesmos autos em que se promoveu a execução anterior. 149  

A disposição do artigo 489 do CPC poderia aparentar incoerência, com relação 

ao artigo 485, que permite a desconstituição da coisa julgada, enquanto aquele obsta o 

sobrestamento da execução. Entretanto, apesar de o artigo 489 atuar no campo da 

regra geral, existem exceções, que afasta a aparente incoerência.  

Quando o art. 489 afirma que a ação rescisória não suspende a 
execução, está atuando no campo da regra geral […]. Todavia, 
casos existirão em que o sobrestamento da execução se impõe 
como medida de extrema justiça, v.g., decisão proferida por Juiz 
incompetente, contra a coisa julgada etc. E em certos casos, pior 
do que violar o princípio da imutabilidade da res iudicata, nascida 
ao arrepio da lei, é implementar-se a ilegalidade através da 
execução forçada, negando-se o sobrestamento da execução. A 
interpretação a ser dada ao art. 489 do CPC deve extrapolar do 
conteúdo genérico para, excepcionando atender aos reais anseios 
sociais em determinado momento. Vale dizer que 
excepcionalmente poderá haver o sobrestamento.150 

Quanto ao cabimento de cautelar na ação rescisória, a regra geral é não ser 

admitida, quando a cautela tiver a finalidade de suspender a execução, pois a rescisória 

é ação, não é recurso, daí não se falar em efeito suspensivo da rescisória.151 Todavia, 

                                                           
147 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 137; 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. v. p. 184.  

148 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998.. p. 
485. 

149 OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 
ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 155. 

150 OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 
ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p.153-154. 

151 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 494; 
COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 139; 
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cada caso deve ser analisado em separado, podendo a regra apresentar certa 

relatividade, em que doutrinadores apesar de discordarem da medida cautelar, admitem 

a exceção.152  

O Enunciado da Súmula nº 234 do extinto Tribunal Federal de Recursos, 

estabeleceu que “Não cabe medida cautelar em ação rescisória para obstar os efeitos 

da coisa julgada”, mas, o Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado para maior 

abertura, no sentido de admitir cautelar suspensiva da execução na ação rescisória. 153  

A Medida Provisória nº 1.577, de 11 de junho de 1997, modificou a Lei nºº 8.437, 

de 30 de junho de 1992, prevendo a admissibilidade de cautelar, em ações rescisórias 

propostas pelos entes públicos ali enumerados, para suspender os efeitos da decisão 

rescindenda, dispondo em seu artigo 5º , verbis: 

Art. 5°. Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e 
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a 
plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer 
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da 
sentença rescindenda. 

O autor da ação rescisória, prevendo demora no julgamento ou outro 

inconveniente, pode juntar o pedido de rescisão da sentença ao processo de execução 

de sentença rescindenda.154 

Atualmente predomina o entendimento de que é cabível a concessão de tutela 

na ação rescisória, visando à suspensão dos efeitos práticos da sentença rescindenda, 

                                                                                                                                                                                            
OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 ed. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 67; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 
Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v.I. p. 669; GRECO FILHO, Vicente. Direito 
Processual Civil Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 1997.  v. 2.  p. 398. 

152 COSTA, Coqueijo. Ação rescisória. Rev. de Roberto Rosas. 6 ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 140; 
OLIVEIRA, Francisco de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência súmulas. 2 ed. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 68; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao 
Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v .v.  p. 183. 

153 BRASIL. Superior tribunal de Justiça. R. Esp. 139.850. ac. 13 out. 1997.  Revista. do STJ. v. 104. p. 
361. 

154 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p.153. 
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cabendo destacar que o artigo 273 do Código de Processo Civil não proíbe a 

concessão de tutela antecipada em ação rescisória.155 

4.7 Do cabimento da ação rescisória de sentença proferida em ação rescisória 

O artigo 799 do Código de Processo Civil de 1939 continha previsão expressa de 

ação rescisória de sentença proferida em outra ação rescisória, exceto quando o 

fundamento fosse ofensa à literal disposição de lei. A disposição era criticada, sob o 

argumento de que era desnecessária a regra permissiva e injusta a ressalva proibitiva. 

O Código de Processo Civil de 1973 omitiu-se quanto ao cabimento de ação rescisória 

de decisão proferida em outra ação rescisória. Entretanto, a sentença da ação 

rescisória admite a rescisão do julgado da ação rescisória, quando ocorrer qualquer das 

hipóteses do artigo 485.156  

O cabimento da ação rescisória de sentença proferida em ação rescisória funda-

se em três pressupostos. O primeiro é a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no 

artigo 485, do CPC, no julgado da ação rescisória que se pretende desconstituir. O 

segundo é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação rescisória. O terceiro 

pressuposto refere-se à observância do prazo decadencial de dois anos, para a 

propositura da ação.  

 A rescisória de rescisória não será admitida na hipótese de ser utilizada com a 

finalidade de renovação de pedido; deve ser outra a causa de pedir, e não pode se 

apresentar como mera reiteração da matéria decidida na ação anterior.157 Nesse 

sentido, pode-se verificar entendimento jurisprudencial a seguir colacionado, verbis: 

                                                           
155 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. v. v. p. 184; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação 
rescisória. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.  p. 393. 

156 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998.  p. 
586. 

157THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. v.I.  p. 672. 
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Não é permitida a reiteração de ação rescisória sobre as 
mesmas questões decididas na anterior. Cabe apenas por algum 
dos fatos mencionados no art. 485, I a IX, do CPC, ocorrido na 
relação jurídica da ação rescisória antecedente.158 

Conclui-se que não se verificando os pressupostos previstos no artigo 485 do 

CPC, a ação rescisória de sentença proferida em ação rescisória não ultrapassará o 

juízo de admissibilidade. 

                                                           
158 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ac. unº Pleno. j. 15 fev. 84. AR 1.130-GO. Rel. Minº Pedro Soares 
Muñoz.  RTJ 102/19. 
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TÍTULO II 

A TUTELA ANTECIPADA NO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO  
 

Capítulo I 

Contextualizando a Tutela Antecipada no Direito Processual Brasileiro 

1.1 Evolução legislativa da tutela antecipada. 1.2 Natureza 
jurídica da tutela antecipada. 1.2.1 Aspectos comuns à tutela 
antecipada e à tutela cautelar. 1.2.2 Aspectos distintivos das 
tutelas antecipada e cautelar.  

1.1 Evolução legislativa da tutela antecipada 

O instituto da antecipação da tutela não agregou inovação ao ordenamento 

processual civil brasileiro, por força da Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994, que 

atribuiu nova redação ao artigo 273 do Código de Processo Civil. 

          Antes da vigência dessa lei, já era possível, em casos específicos, a 

antecipação da tutela de urgência como, por exemplo, nos pedidos de liminar de 

reintegração de posse, nos termos do artigo 928 do CPC, e na venda antecipada de 

bens penhorados, quando os bens estivessem sujeitos à deterioração ou se tal venda 

representasse manifesta vantagem, conforme disposição do artigo 670 do CPC. 

          A nova redação do artigo 273 do Código de Processo Civil regulou o uso 

do instituto da antecipação da tutela, que era utilizado apenas excepcionalmente, sendo 

empregado, a partir da regulação, de forma genérica e sistemática. 

          O antecedente mais próximo da antecipação da tutela pode ser encontrado 

no artigo 84, parágrafo terceiro, do Código de Defesa ao Consumidor, Lei nº 8.078, de 
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11 de setembro de 1990, que estabelece, verbis, "Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 

conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu."  

Se a prestação jurisdicional fosse entendida como prestação de serviços 

jurisdicionais159, deslocar-se-ia do campo do Direito Processual para o do Direito do 

Consumidor, fazendo com que coubesse ao Estado responder pelo ressarcimento de 

danos causados pela deficiência crônica qualitativa e quantitativa do aparato judicial, 

cumprindo destacar que a efetividade do processo não se opera pela boa ou má 

qualidade dos serviços jurisdicionais, mas pelos condicionamentos de garantias de 

direitos fundamentais na construção dos procedimentos.160  

A jurisdição estatal, que também deve ter fonte na soberania popular, não piorar 

ou melhorar o processo, cujos conteúdos não são criados pela jurisdição,161 não 

cabendo a esta a "relativização do fenômeno direito-processo"162   

A jurisdição, por meio do provimento, não tutela ou cria direitos vigentes, 

processuais ou materiais, tão-só os reconhece. O manejo da cognição, antecipação e 

atuação de direitos submete-se à principiologia constitucional do processo e do 

procedimento.   

          Embora a antecipação da tutela não tenha o caráter de inovação, no atual 

direito processual brasileiro, rompeu o preconceito de que a antecipação dos efeitos era 

incompatível com o acautelamento.           

Confere relevância ao instituto, o fato de o inciso segundo do artigo 273 do CPC 

prescindir do periculum in mora, bastando, nesse caso, tão-só a caracterização de 

                                                           
159 MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação da tutela.  1996. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
p.27.  

160 LEAL, Rosemiro Pereira. Verossimilhança e inequivocidade na tutela antecipada em processo civil. 
Disponível em                           . Acesso em 23 nov.2002. 

161 Idem. Idem. 

162 MONTESANO, Luigi. La tutela giurisdicionali dei Diritti. Bari: Caccuci, 1983. p. 31. 
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qualquer comportamento reprovável do réu. Por esse motivo, em qualquer processo de 

conhecimento, ordinário ou sumário, é admissível ser deferida a antecipação do 

provimento de mérito, possibilitando maior celeridade na prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados.  

1.2 Natureza jurídica da tutela antecipada 

De forma quase unânime, a doutrina tem entendido que a natureza da tutela 

antecipada não é cautelar, por tratar-se de antecipação do provimento pretendido pelo 

autor no mérito da causa. Trata-se, portanto, de antecipação satisfativa da prestação 

jurisdicional pretendida, em razão de passar a integrar o procedimento cognitivo 

comum, sem duplicação de feitos.163 

A tutela antecipada é instituto diferente da medida cautelar, concedida mediante 

a observância de regras e princípios específicos para regular a espécie no 

ordenamento processual vigente. A tutela antecipada é prestação jurisdicional cognitiva, 

que outorga proteção adiantada do provimento jurisdicional pleiteado pelo autor ou seus 

efeitos, verificados os pressupostos da lei.164 Assim se manifesta Nelson Nery Júnior, 

acerca do assunto: 

[...] a tutela antecipada dos efeitos da sentença de mérito não é 
tutela cautelar porque não se limita a assegurar o resultado prático 
do processo, nem a assegurar a viabilidade da realização do 
direito afirmado pelo autor, mas tem por objetivo conceder, de 
forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou 
seus efeitos.165 

Enquanto a medida cautelar visa a assegurar o efeito prático de processo 

principal, a tutela antecipada constitui a própria providência requerida, que pode ser 

                                                           
163 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira,1999. 
p. 273.  

164 BERMUDES, Sérgio. A reforma do Código de Processo Civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 28.  

165 NERY JÚNIOR, Nelsonº Atualidades sobre o processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
p. 53.  
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deferida no todo ou em parte, conforme se vê do entendimento exarado pelo Superior 

Tribunal de Justiça.  

A antecipação da tutela serve para adiantar, no todo ou em 
parte, os efeitos pretendidos com a sentença de mérito a ser 
proferida ao final. Já a cautelar visa a garantir o resultado útil do 
processo principal. Enquanto o pedido de antecipação de tutela 
pode ser formulado na própria petição inicial da ação principal, a 
medida cautelar deve ser pleiteada em ação separada, sendo 
vedada a cumulação dos pedidos principal e cautelar num único 
processo. 166 

Calamandrei167 entende cabível a tutela antecipada, em face do perigo da 

tardividade, e a tutela cautelar, quando houver o perigo da infrutuosidade. Constatado o 

perigo da tardividade, o provimento de urgência incide diretamente sobre a relação 

jurídica de direito material deduzida em juízo, objeto do pedido principal. Em razão do 

perigo da infrutuosidade, a tutela de urgência visa a assegurar o resultado prático de 

futura decisão ou execução, coibindo a dispersão da prova ou dos bens que possam 

ser objetos dela. 

1.2.1. Aspectos comuns à tutela antecipada e à tutela cautelar 

Mesmo havendo entendimento dominante de que tutela antecipada e tutela 

cautelar não se confundem, há alguns aspectos comuns aos dois institutos que 

merecem destaque. 

O primeiro é o caráter de provisoriedade, tanto da tutela antecipada, quanto da 

tutela cautelar, pois o provimento jurisdicional inerente aos dois institutos não declara 

nem constitui direitos, não condena nem executa. Os efeitos das tutelas de urgência, 

initio litis, circunscrevem-se ao processo e ao plano dos fatos, ao mundo fenomênico, 

                                                           
166 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso Especial nº 60.607-SP. Rel. Minº 
Ademar Maciel.  DJU de 04 set. 1997. p. 49.929.  

167 CALAMANDREI Piero, . Introduzione allo studio sistematico dei provedimenti cautelari. Pádua: 
Cedam, 1936. Trad. Espanhol: MELENDO, Santiago Sentís. Introducción al estudio sistemático de las 
providencias cautelares. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1944 .p.41-42. 
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não atingem o mundo jurídico para declarar, criar, modificar, ou extinguir direitos, ou 

determinar às partes, definitivamente, determinada prestação.168  

O juiz, ao apreciar o pedido da tutela antecipatória e da tutela cautelar, deve 

levar em conta a aparência, e não a certeza do direito tutelado. O artigo 798 do CPC 

requer a ocorrência de fundado receio e o artigo 273 exige prova inequívoca e 

verossimilhança da alegação mas, ambos os dispositivos, não prescindem do fumus 

boni juris. 

Ambos os institutos envolvem o juízo de aparência, pois o juiz não define a 

questão, não diz o direito, definitivamente, apenas decide, em caráter provisório, de 

acordo com as circunstâncias que lhe são apresentadas. 

Tanto a tutela cautelar, quanto a antecipação da tutela, podem ser revogadas e 

modificadas, de acordo com o previsto nos artigos 273, parágrafo quarto, 805 e 807, 

todos do CPC. 

Para maior segurança do juízo de aparência, a lei prevê a justificação prévia, 

com relação aos dois institutos. No procedimento cautelar existe previsão expressa, nos 

termos do artigo 804 do CPC. O artigo 273 do CPC, omitiu-se quanto à justificação 

prévia, entretanto, conclui-se por sua possibilidade pois, ambos os institutos 

incorporaram o periculum in mora como pressuposto obrigatório para sua concessão,  

e, portanto, se o juiz entender necessário, designará audiência de justificação prévia, 

para a concessão da medida.169 Também, sobre a possibilidade de haver a audiência 

de justificação, manifesta-se Antônio C. da C. Machado: 

[...] parece-nos que frente à disciplina global da tutela 
antecipatória que é integrada por certo pelo § 3º do art. 461, está 
autorizada pelo sistema a invocação analógica deste último 

                                                           
168 MARINS, Victor A. A. Bonfim. Antecipação da tutela e tutela cautelar. In: WAMBER, Tresa Arruda 
Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 
564.  

169 MARINS, Victor A. A. Bonfim. Antecipação da tutela e tutela cautelar. In: WAMBER, Tresa Arruda 
Alvim (Coord.) Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 
567; NERY JÚNIOR, Nelsonº Atualidades sobre o processo civil.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995. p. 58. 
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dispositivo para permitir ao juiz realizar audiência de justificação 
prévia no âmbito da outorga da providência genérica do art. 
273.170  

          A concessão de qualquer das duas medidas, a tutela antecipada  ou a 

tutela cautelar, só ocorre se for possível sua reversibilidade, não sendo cabível 

providência irreversível em caráter provisório, e isto pelo fato de poder acarretar 

prejuízo à parte ré. Além disso, nem a tutela antecipada, nem a tutela cautelar 

produzem coisa julgada material, por serem concedidas mediante sumaria cognitio. 

1.2.2. Aspectos distintivos das tutelas antecipada e cautelar 

 A tutela antecipada visa a prover, antes da decisão de mérito, no todo ou em 

parte, os efeitos práticos da sentença, enquanto a tutela cautelar objetiva resguardar a 

tutela que se busca no processo. 

 A autonomia processual é um ponto diferenciador dos dois institutos. A tutela 

acautelatória é concedida em processo funcional e estruturalmente autônomo, não lhe 

sendo retirada a autonomia, mesmo quando a providência jurisdicional for satisfativa. A 

antecipação de tutela não ocorre em processo autônomo é decisão interlocutória, 

intrinsecamente vinculada a pedido, que busca ser antecipado, na fase de cognição. O 

princípio da congruência, que se consubstancia na vinculação necessária entre o 

conteúdo do pedido e a sentença, deve ser observado na antecipação da tutela, 

enquanto na tutela cautelar, observa-se o princípio da fungibilidade.171 

Antes da inserção do instituto da antecipação de tutela, no sistema processual 

brasileiro havia o uso pródigo da ação cautelar. Sempre que a parte autora pretendesse 

obter a antecipação do provimento final, ingressava ação cautelar com pedido de 

liminar, para posterior ajuizamento da ação principal, idêntica à cautelar acessória, com 

as mesmas razões de pedir. Nessas hipóteses, alguns julgadores extinguiam a cautelar, 
                                                           
170 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
p. 273.  

171 MARINS, Victor A. A. Bonfim. Antecipação da tutela e tutela cautelar. In: WAMBER, Tresa Arruda 
Alvim (Coord.)Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 
566.   
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por conta de sua natureza satisfativa, entretanto, a parte ficava sem resposta 

jurisdicional efetiva. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial a seguir:  

[...] as pretensões de antecipação da tutela satisfativa do direito 
material, agora, somente podem ser deduzidas pela via incidental, 
no próprio processo de conhecimento. Sendo possível pedir a 
tutela antecipada por simples petição, evidentemente não há 
necessidade da propositura de ação cautelar inominada com o 
mesmo objetivo.172 

Atualmente, nas hipóteses em que a tutela jurisdicional cautelar confunde-se, 

mesmo parcialmente, com a tutela principal, com pedidos e efeitos idênticos ou 

parcialmente idênticos, a via adequada é a ação ordinária, de cognição plena, com 

eventual pedido de antecipação dos efeitos da tutela, de acordo com disposição do 

artigo 273 do CPC.  

Ingressando a parte ação cautelar, que tenha por objeto a própria antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional, sem nenhuma função efetivamente acautelatória do 

provimento principal, é cabível a conversão de ofício da ação cautelar em ação 

ordinária, sendo entendido, o pedido de concessão de medida liminar, como pedido de 

antecipação de tutela. Nesse ponto, cabe ressaltar a disposição do artigo 295, inciso V 

do Código de Processo Civil, verbis: 

Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
I – [...];  
II – [...];  
III – [...];  
IV – [...];  
V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não 

corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em 
que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de 
procedimento legal; 

VI – [...]; 
Parágrafo único. [...].  

 Está firmado, jurisprudencialmente, o entendimento de que a fungibilidade dos 

meios de cautela do direito, permite que se conheça de medida cautelar de caráter 
                                                           
172 BRASIL. Tribunal Regional Federal. Quarta Região. AC 95.04.45647-2 – SC. rel. Juiz Amir Sarti.  
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satisfativo, como pedido de antecipação de tutela, que é o remédio processual 

adequado ao tipo de pretensão.  

Aplica-se o princípio da fungibilidade quando é vertida 
pretensão cautelar satisfativa, conhecendo-se do pedido como se 
de tutela antecipada fosse, mormente porque ajuizada a ação 
antes do advento do novo instituto. O que interessa, em última 
análise, é a profundidade da cognição judicial. 173 

A conversão de ofício, com base nas disposições dos artigos 125 e 295, inciso V, 

do CPC e com fundamento nos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade e da 

celeridade processual, inibe a duplicação de demandas com idênticas finalidades.  

Para evitar prejuízos e futuras alegações de nulidade, antes de determinar a 

conversão da ação cautelar em ação ordinária, é conveniente proceder à intimação do 

requerente, para as alterações necessárias à inicial, adequando-a ao rito ordinário. Na 

hipótese de o periculum in mora ser iminente, o pedido poderá ser apreciado de pronto, 

sendo, a posteriori, determinada a conversão do feito ao rito ordinário.  

A Lei nº 10.444, de 7 de maio de 2002, acrescentando o §7o ao art. 273, do CPC, 

adotou expressamente o princípio da fungibilidade entre cautelar e antecipação de 

tutela ao estabelecer que “se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer 

providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 

pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado”. 

[...] tendo sido adotado expressamente o princípio da 
fungibilidade entre cautelar e antecipação de tutela pela mesma 
Lei 10.444/2002 [...], maior razão ainda para se aceitar a 
antecipação de ofício dos efeitos da tutela, pois a medida cautelar 
também pode ser concedida de ofício. Não seria lógico, portanto, 
que o juiz pudesse conceder, incidentalmente, nos autos 
principais, uma medida cautelar de ofício e não pudesse conceder 
a antecipação de tutela. Do contrário, e para satisfazer os que 
ainda relutem na aceitação da tese ora defendida, basta 
ressuscitar a vetusta “medida cautelar satisfativa”, que nada mais 
é do que a antecipação da própria tutela final definitiva com a 

                                                           
173  Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul. Embargos Infringentes nº 196094452-3/97. São Gabriel.; 
no mesmo sentido: Tribunal Regional Federal da Quarta Região. AC 191254-PR. Rel. Paulo Afonso Brum 
Vaz.; AG 97.04.65996-2/SC. Quinta Turma. Rel. Juíza Virgínia Scheilbe. DJ 10 dez. 1999. p. 547. 
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forma de uma tutela cautelar. Assim, o juiz, ao invés de “antecipar 
a tutela de ofício” (que, para alguns, seria um absurdo), poderia 
obter o mesmo resultado concedendo, de ofício, nos próprios 
autos “principais”, uma medida cautelar satisfativa (tem gosto para 
tudo).174 

Com relação à urgência, não é elemento comum à tutela cautelar e à 

antecipação da tutela. O inciso segundo do artigo 273, do CPC, estabelece quanto à 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, 

omitindo-se quanto à urgência, que pode figurar em alguns casos de antecipação de 

tutela. O abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu não 

estão relacionados com a questão de urgência. A urgência, para a concessão da tutela 

cautelar, é elemento essencial. 

          Cabe ressaltar que o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito 

protelatório do réu, são casos específicos para a antecipação da tutela, não figurando 

no rol de  pressupostos para cabimento da tutela cautelar. 

                                                           
174 LIMA, George Marmelsteinº Antecipação da tutela de ofício?. Disponível em: 
http://www.georgemlima.hpg.com.br. Acesso em: 22 nov. 2002. 
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Capítulo II 

Da Admissibilidade da Antecipação da Tutela 

2.1 Requisitos da tutela antecipada. 2.2 Prova inequívoca na 
tutela antecipatória. 2.3 Verossimilhança da alegação na 
tutela antecipada. 2.4 Fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação. 2.5 Abuso de direito de defesa ou 
manifesto propósito protelatório do réu e a antecipação da 
tutela. 2.6 Perigo da irreversibilidade do provimento 
antecipado.  

2.1 Requisitos da tutela antecipada 

A tutela antecipada é admissível quando presentes os requisitos expressos no 

texto do artigo 273 do Código de Processo Civil, quais sejam: o requerimento da parte, 

a existência de prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação e, alternativamente, o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.            

          Quanto ao requerimento da parte, requisito formal, cumpre ressaltar 

apenas que, quando houver perigo na demora, hipótese do inciso primeiro do artigo 

273, é feito na inicial. Nas hipóteses do inciso segundo do dispositivo, o requerimento 

da tutela antecipada só pode ser feito no curso do processo, após o oferecimento da 

contestação. 

A concessão da tutela antecipada foi condicionada, pela lei, à formulação do 

requerimento, pois não se trata de simples faculdade ou de simples poder discricionário 

do juiz, mas de direito subjetivo processual, podendo a parte exigir da justiça a 

prestação jurisdicional à qual se obrigou o Estado, mediante a observância dos 

requisitos legais.   

O fato de o artigo 273 do CPC condicionar à iniciativa da parte a antecipação dos 

efeitos do pedido, exclui a iniciativa do Poder Judiciário  por força do princípio 
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dispositivo expresso no artigo 262, também do CPC. Para postular a antecipação da 

tutela, são legitimados: a parte autora, que originou a pretensão, os intervenientes que 

atuam ad coadjuvandum tantum, o Ministério Público e o assistente, e, por fim, o réu. O 

réu poderá pleitear a antecipação da tutela, na hipótese de formulação de contra-

pedido, nos termos do artigo 278, parágrafo primeiro, do CPC, ou na hipótese de oferta 

de reconvenção, conforme artigo 316 do CPC.  

Os requisitos intrínsecos da antecipação da tutela serão tratados, a seguir, em 

itens específicos, por serem integrantes da própria tutela antecipada e por conferirem 

individualidade ao instituto que sem eles não tem vida jurídica.  

2.2 Prova inequívoca na tutela antecipatória 

Prova, na acepção jurídica, é entendida como a demonstração da existência e ou 

inexistência ou da veracidade e ou não veracidade dos fatos alegados ou contestados, 

nos quais se fundam os direitos objeto do litígio. A prova judiciária tem por objeto os 

fatos da causa e serve-se de meios e métodos próprios, para formar a convicção do 

juízo, quanto à verdade dos fatos da causa.175  

Quando algo pode ser entendido em dois ou mais sentidos diferentes, por gerar 

mais de uma interpretação, é equívoco. Opõe-se ao unívoco, que possui um único 

significado, o qual se aplica da mesma maneira a tudo a que se refere, que só comporta 

uma forma de interpretação.176 O legislador preferiu utilizar, no caput do artigo 273, o 

termo prova inequívoca, em lugar de prova unívoca, utilizando a diversificação 

semântica. 

O termo inequívoco e suas correspondências semânticas dizem respeito a algo 

claro, evidente, manifesto, não ambíguo, que não oferece dúvida, patente, evidente, 

                                                           
175 SANTOS, Moacir Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1994 .v 3. 
25-332.; CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1993 .p.295-297. 

176 JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1990 .p.83; FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p.1740. 
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notório.177 Cumpre salientar que, mesmo considerada inequívoca a prova, na fase da 

tutela antecipatória, não contém a certeza suficiente para o deferimento ou 

indeferimento definitivo do pedido.178 

A verificação da inequivocidade independe da natureza da prova. A prova 

escrita, mesmo em se tratando de escritura pública pode resultar falsa, o mesmo 

ocorrendo com a prova testemunhal, podendo o depoente deturpar a verdade, ter a 

percepção imprecisa ou divergente da realidade fática, ou enganar-se quanto ao que 

lhe for inquirido em juízo e, ainda, apresentar dificuldades de expressão, acarretando 

incerteza quanto à verdade extraprocessual.179 

Sequer a sentença pode ser considerada prova inequívoca, em razão da 

previsibilidade legal do cabimento de recursos e de ação rescisória fundada em prova 

falsa, situação prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.  

Pode a prova ingressar no processo como inequívoca e, após a instrução, não 

mais ter valor probandi. O mais correto seria atribuir a inequivocidade também ao fato e 

não só à prova, levando em conta estarem intrinsecamente ligados, para fins de 

antecipação de tutela, os elementos alegação, fato e prova.180  

  A prova inequívoca não se reveste de absoluta certeza, a pretensão do 

legislador foi considerar prova inequívoca aquela que, em razão dos fatos expostos, 

fosse suficiente para a formação de juízo de probabilidade, mas insuficiente para a 

prolação da sentença de mérito.181 Se a prova inequívoca pressupusesse o 

                                                           
177 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986 .p.941, 416, 736 e1081. 

178 BEDAQUE, José Roberto.Antecipação da tutela jurisdicional. In: WAMBER, Tresa Arruda Alvim 
(Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 236. 

179 ALVIM, J. E. Carreira. Código de Processo Civil Reformado. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1995 
.p.115. 

180 Idem. Idem .p.114. 

181 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela na reforma do Código de Processo Civil. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros, 1996. p. 67-68.     
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afastamento de sua demonstração, não ensejaria a antecipação da tutela, mas, o 

julgamento antecipado do meritum causae, conforme previsão do artigo 330, inciso 

primeiro do CPC. 182  

[...] se a sentença pode fundar-se, até mesmo, em ausência 
completa de prova, decidindo o juiz apenas com apoio nas regras 
sobre ônus da prova, dizer que prova inequívoca é a prova 
suficiente à prolação da sentença equivale a incluir, no conceito de 
prova inequívoca, a hipótese de ausência de prova, o que soa 
exorbitante. 183 

Na prática, a prova inequívoca é considerada todo meio de prova, em geral 

documental, capaz de aparentar o verossímel, por conter o fumus bonis iuris, devendo 

os fatos examinados, com base nas provas carreadas aos autos, mostrar-se como fatos 

certos, prevalecendo a orientação do artigo 131 do CPC, que atribui plena liberdade ao 

magistrado para a apreciação da prova. 

Considera-se inequivocidade a presença lógico-jurídica do elemento de prova, 

articulada pelo meio legal de prova e expresso no instrumento de prova. O elemento de 

prova é fato, ato, pessoa. O meio legal de prova constitui-se nas alegações ensejadas 

em lei. O instrumento de prova é o documento formal que enseja as alegações. A prova 

não é inequívoca porque insuscetível de induzir o julgador a erro, quanto à realidade 

extraprocessual, mas pela presença induvidosa das bases da prova, que são o 

elemento, o meio e o instrumento, conforme declinado. A inequivocidade da prova não 

é mera impressão de certeza do juiz acerca da prova exibida, mas demonstração, em 

decisão judicial, de univocidade da teorização do instituto da prova.184 

[...] pode-se concluir que prova inequívoca deve ser 
considerada aquela que apresenta um grau de convencimento tal 
que, a seu respeito, não possa ser oposta qualquer dúvida 

                                                           
182 MALLET, Estêvão. Tutela antecipada no Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p. 54.  

183 Idem. Idem. p. 58.  

184 LEAL, Rosemiro Pereira. Verossimilhança e inequivocidade na tutela antecipada em processo civil. 
Disponível em:      Acesso em: 
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razoável, ou, em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade 
seja provável.185 

A existência de prova inequívoca é fundamento legal e antecedente lógico-

jurídico da semelhança da verdade que, filosoficamente, pode ser entendida como 

propriedade dos discernimentos, que podem ser verdadeiros ou falsos, dependendo da 

correspondência entre o que afirmam ou negam e a realidade de que falam. De acordo 

com o artigo 273 do CPC, a inequivocidade da prova é pressuposto procedimental da 

caracterização da verossimilhança da alegação.186 

Nem sempre a prova inequívoca é pressuposto da verossimilhança da alegação, 

havendo hipóteses em que, para se convencer da verossimilitude da alegação, o juiz 

não depende de prova. 

[...] Para se convencer da verossimilhança da alegação, o juiz 
não depende necessariamente de prova, se a pretensão se 
assenta em fatos incontestes, não carentes de demonstração, 
caso em que a atividade cognitiva detém-se no simples exame do 
direito. É o que sucede, por exemplo, na ação declaratória de 
inexigibilidade de tributo constitucional. A prova, quando muito, 
poderá cingir-se a aspectos formais da relação processual, como a 
da constituição da sociedade, do mandatário judicial, etc., e outras 
condições de desenvolvimento válido e regular do processo.187 

2.3 Verossimilhança da alegação na tutela antecipada 

O artigo 273 do CPC dispõe que a antecipação da tutela vincula-se ao 

convencimento do juiz quanto à verossimilhança da alegação. Para ocorrer o 

convencimento da verossimilhança da alegação, deve existir a prova inequívoca. 

O primeiro juízo que assoma do termo verossimilhança é o de similar da 

verdade, o que se assemelha à verdade, o de aparência de verdade. Aparência é aquilo 

                                                           
185 ALVIM, J. E. Carreira. Código de Processo Civil Reformado. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. 
p.115. 

186 LEAL, Rosemiro Pereira. Verossimilhança e inequivocidade na tutela antecipada em processo civil. 
Disponível em:   Acesso em: 

187 ALVIM, J. E. Carreira. Código de Processo Civil Reformado. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1995 
.p.103. 
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que é dado das coisas ao sujeito, na representação. A representação é a operação pela 

qual a mente tem presente em si mesma uma imagem, uma idéia ou um conceito 

correspondendo a um objeto externo. A função da representação é a de tornar 

presente, fazer aparecer à consciência a realidade externa. A relação de representação 

pode ser entendida como relação causal entre o objeto externo e a consciência, às 

vezes, como relação de correspondência ou semelhança, levando em conta o 

pressuposto de que a consciência é incapaz de apreender diretamente o objeto 

externo.188 

A semelhança aparente pode corresponder ou não à verdade real, mas equivale 

a um juízo ou discernimento provável, que pode justificar a antecipação da tutela. Por 

isso, a elucidação do termo jurídico verossimilhança não deve limitar-se à semântica 

filosófica, pois, “na epistemologia jurídica, o pensamento hermenêutico se faz a partir 

do processo jurídico-construtivo da lei e de sua vigência e incidência, e não  de uma 

realidade pressuposta ou suposta (verdade causal) a-jurídica.”189 

A verossimilhança da alegação não se afere apenas por meio de opinião acerca 

dos elementos de prova exibidos, pois opinião é juízo baseado em crença acerca da 

verdade de algo, sem justificativa teórica ou exame crítico. Cabe invocar o artigo 126 do 

CPC que estabelece que, no julgamento da lide, ao juiz cabe aplicar as normas legais e 

recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, não podendo 

eximir-se de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. Aplica-se 

o preceito à antecipação da tutela.  

Em conseqüência, ainda que controvertida a interpretação 
propugnada pelo requerente da tutela antecipada, se o juiz a tiver 
por acertada deverá deferir o pedido, não cabendo, em virtude da 
assinalada controvérsia, acoimar-se de inverossímil a alegação. 
190  

                                                           
188 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.514. 

189 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o direito pessuposto. São Paulo: Malheiros, 1996. p.37. 

190 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Comentários à Constituição de 1967. Rio de Janeiro: Forense, 
1987. Tomo V. p. 363.  
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A certeza do direito, assim como sua liquidez, não pode depender da inexistência 

de dúvida, quanto à lei que rege referido direito, pois tal dúvida é subjetiva, existe e 

depende de elementos interiores, de estados de consciência e de convicção dos juizes, 

e não da relação jurídica, de natureza externa.191 

          O juízo de verossimilhança equivale a um juízo de probabilidade e 

probabilidade implica a determinação, por meio de cálculo, da expectativa racional da 

ocorrência ou não de um fato, a partir de sua freqüência. A probabilidade pode ser 

determinada em vários graus, podendo ser maior ou menor, de acordo com o grau de 

certeza apreendido.192 

O fato de, para a concessão da tutela antecipada, o CPC ter vinculado o 

convencimento da verossimilhança da alegação à prova inequívoca, indica que a 

probabilidade aferida na verossimilhança não pode ser mínima, com relação à realidade 

da alegação, deve aproximar-se do máximo, capaz de induzir a identificação plena 

entre probabilidade e verossimilhança. 

Das noções de verossimilhança e probabilidade se acerca a noção de 

possibilidade. Às vezes, essas três noções são utilizadas indevidamente como 

sinônimas. Possibilidade é qualidade do possível, aquilo que não é, mas poderia ser, 

que é realizável, que satisfaz às condições gerais da existência, aquilo que é realizável. 

O juízo possível é aquele que envolve contingência, que afirma algo que pode ou não 

ocorrer.193 Possível é o que pode ser verdadeiro, verossímil é o que tem aparência de 

ser verdadeiro e provável é o que se pode provar como verdadeiro.194  

                                                           
191 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Inovações no Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1995. p. 18.  

192 JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1990. p.201. 

193 Idem. Idem. p.198-199. 

194 CALAMANDREI, Piero. Verità e verosimiglianza nel processo civile. In: WAMBER, Tresa Arruda Alvim. 
Opere Giuridiche. Milano: Morano, 1972. v. v. p. 620-621. 
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O verossímil está graduado além do possível. Verossímil não é o que pode ser 

verdade real, é o que tem aparência de ser verdade real, não bastando a simples 

condição de possibilidade, requer a condição de provável. A probabilidade mínima pode 

identificar-se com o verossímil, a probabilidade média com o provável e a probabilidade 

máxima com o probabilíssimo.195 

Por mais que se teorize acerca da noção de verossimilhança, constata-se que 

sua determinação, no processo, depende do subjetivismo de cada juiz, da sua 

percepção pessoal da realidade, na oportunidade de decidir quanto à antecipação da 

tutela.196 A verossimilhança não é, em direito processual, o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas o que se pode ver ou inferir, pela similitude das alegações 

condutoras dos conteúdos de materialidade da prova instrumentalizados e vistos nos 

autos.197  

Do estudo da noção de verossimilhança, pode-se entender que a expressão 

verossimilhança das alegações refere-se à demonstração da existência dos conteúdos 

legais da prova, como matéria necessária das alegações. 

Processualmente, o termo alegações apresenta a conotação de meio legal de 

prova, cabendo lembrar que o corpo jurídico da prova compõe-se de elemento, meio e 

instrumento. Elemento de prova é fato, ato, coisa, pessoa. Meio legal de prova é a 

alegação ensejada em lei.  Instrumento é o documento judicial ou extra-judicial, gráfico, 

técnico, testemunhal, fotográfico, sonoro, dentre outros sensoriáveis. 

A verossimilhança das alegações configura-se pela articulação jurídica sobre o 

instrumento preexistente à instauração do procedimento litigioso e trazido a juízo, não 

cabendo puras alegações de probabilidade, desvinculadas de instrumentos, ainda que 

                                                           
195 MALATESTA, Nicola Framarino dei. Lógica de las pruebas en matéria criminal. Bogotá: Temis, 1973 
.v.I .p.70. 

196 ALVIM, J. E. Carreira. Código de Processo Civil Reformado. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1995 
.p.105. 

197 LEAL, Rosemiro Pereira. Verossimilhança e inequivocidade na tutela antecipada em processo civil. 
Disponível em:      Acesso em:                                                                                                                                              
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sintaticamente bem elaboradas. O juízo da probabilidade consiste na valoração dos 

fatos e do direito, com relação à probabilidade da causa, em que pode exercer 

influência sobre a natureza do fato, a espécie de prova pré-constituída e a própria 

orientação jurisprudencial.  

2.4 Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é requisito previsto 

no inciso primeiro do artigo 273, do CPC, para o deferimento da tutela antecipada. Tal 

requisito, analogamente ao artigo 798 do CPC, refere-se a situação que demanda tutela 

de urgência, e assemelha-se ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 461 também 

do CPC.  

O artigo 798 estabelece que o juiz pode determinar medida cautelar provisória 

adequada, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da 

lide, cause lesão grave e de difícil reparação ao direito da outra. O artigo 461, no 

parágrafo terceiro, dispõe que o juiz poderá conceder tutela, liminarmente ou com 

justificação prévia, na hipótese de justificado receio de ineficácia do provimento final.  

A antecipação da tutela, nos termos do inciso I, do artigo 273, não será deferida 

se visar a eventual vantagem obtenível pela parte, por meio da entrega, mesmo 

precária, da prestação jurisdicional pretendida. Dirige-se a disposição do inciso à 

necessidade, e não à utilidade que o efeito possa acarretar ao autor. A simples demora 

da demanda não motiva a concessão da tutela antecipada.  

Portanto, o perigo de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação deve 

ser cristalinamente demonstrado, sendo insuficiente para a obtenção da antecipação, o 

mero temor, sem elementos comprobatórios do alegado. O juiz deferirá ou não a 

antecipação da tutela, após cognição exauriente da alegação.  

Além disso, deve ser demonstrada, pela parte, a relação de causa e efeito entre 

a demora do provimento judicial e os prejuízos que podem dela decorrer, caso contrário 
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faltaria interesse processual para o requerimento da medida, que não é apta para evitar 

danos consumados, em razão de fundar-se em perigo atual, e não em perigo passado. 

Na hipótese de o dano já ter ocorrido, pode ser admitida a antecipação da tutela 

antecipada, para fazer cessar referido dano. É o caso de protesto de título cambial já 

pago, em que pode ser requerida, in limine litis, sua baixa.198 

 Interessa ressaltar que receio é sentimento de natureza subjetiva, intrínseco à 

pessoa natural, podendo ser graduado de forma distinta, em razão da pessoa que sente 

receio, relativamente a sexo, idade, antecedentes sócio familiares, dentre outros 

aspectos. No caso da pessoa jurídica, o receio do dano se afere das circunstâncias 

inerentes a esses entes, que também diferem uns dos outros, por exemplo, quanto ao 

tipo de atividades desenvolvidas, condições financeiras, se trata de micro, pequena, 

média ou grande empresa.199  

A expressão fundado receio guarda o significado de temor justificado, passível 

de demonstração objetiva, com fatos e circunstâncias e não apenas uma preocupação 

subjetiva da parte.200 

O significado do termo dano irreparável pode ser analisado com maior 

objetividade, também a ele se referindo o artigo 266 do CPC, ao dispor “Durante a 

suspensão é defeso praticar qualquer ato processual; poderá o juiz, todavia, determinar 

a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável”.  A noção do receio de 

dano é de caráter relativo, ao passo que a irreparabilidade pode ser entendida como 

decorrência da ineficácia do direito ou de fato da decisão de mérito, ou da 

impossibilidade de restauração da situação lesada.201 

                                                           
198 ALVIM, J. E. Carreira. Código de Processo Civil Reformado. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1995 
.p.119. 

199 Idem. Idem. p.120. 

200 SANCHES, Sydney. Poder cautelar geral do Juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p.106. 

201 ANDRIOLI, Virgilio. Commento al Códice di Procedura Civile. 3 ed. Napoli: Casa Ed. Dott. Eugenio 
Joneve, 1964. v.IV .p.246-247. 
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Pode-se estabelecer equivalência de condições do periculum in mora e do fumus 

boni iuris, no âmbito do processo cautelar, respectivamente, com o receio de dano  e a 

verossimilhança das alegações, no âmbito da tutela antecipatória. 

2.5 Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu e a antecipação 
da tutela 

O inciso segundo do artigo 273 do CPC dispõe sobre dois requisitos alternativos, 

não cumulativos entre si, para a antecipação da tutela no curso do processo, o abuso 

do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório do réu, a serem analisados em 

separado. 

O abuso do direito de defesa invoca o princípio da boa-fé, que deve presidir a 

prática dos atos processuais e as relações entre as partes no processo. 

Doutrinariamente, a acepção do termo defesa, no caso em comento, vincula-se à 

contestação ou resposta. Para justificar o termo defesa, relacionado especificamente à 

contestação e não ao direito genérico à defesa, no curso do processo, são invocados 

os incisos terceiro do artigo 14 e o inciso primeiro, do artigo 17, ambos do CPC, 

referindo-se ao termo defesa, no sentido de razões dedutíveis pelo réu, na forma de 

contestação, contra a pretensão do autor, nos termos do artigo 300, do CPC.  

O primeiro dispositivo estabelece que “é dever das partes e dos seus 

procuradores não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são 

destituídos de fundamento”. O segundo dispositivo dispõe que age de má-fé aquele que 

deduzir pretensão ou defesa contrária a texto expresso da lei ou fato incontroverso. E o 

terceiro dispositivo refere-se expressamente à contestação formal no processo, 

dispondo que “compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugnou o pedido do autor 

especificando as provas que pretende produzir”. 

O direito de ação é de domínio conexo ao direito de defesa, de ataque, de 

resistência. Esses dois direitos identificam-se como direito à prestação jurisdicional do 

Estado. O direito de defesa é direito subjetivo processual, portanto, público. É 
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autônomo, por independer de direito material e consiste na resistência à pretensão e ao 

pedido do autor.202 

O direito de defesa é a resistência à pretensão, que pode consistir na 

contestação da pretensão ou na lesão da pretensão pelo adversário. A contestação da 

pretensão é uma declaração, enquanto a lesão da pretensão é uma operação jurídica. 

As operações jurídicas são atos jurídicos de evento físico, no âmbito do processo, 

como, por exemplo, a documentação e a notificação.203 

Especificamente, quanto à contestação, em sentido estrito é o instrumento formal 

da defesa do réu contra o mérito. Em sentido amplo, de acordo com o direito processual 

brasileiro, é o instrumento formal da defesa do réu contra o processo e contra o 

mérito.204  

O abuso do direito de defesa caracterizar-se-ia pela prática, no curso do 

processo, de atos indevidos, desnecessários, impertinentes e infundados, de forma 

abusiva, além do limite necessário.  

Talvez a melhor maneira de definir o abuso do direito seja dizer-
se que ele ocorre quando se exercita, além do limite necessário, o 
direito que se tem, ou quando esse exercício objetiva não alcançar 
a tutela que a ele se associa e é devida a seu titular, sem outro 
fim, mesmo lícito que seja ou moralmente justificável. Todo desvio 
de finalidade é um abuso. 205 

Se o abuso do direito de defesa consiste no exercício exorbitante das vias 

judiciais, que acaba acarretando o retardamento da prestação judicial, pode-se 

                                                           
202 SANTOS, Moacir Amaral dos. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1994 
.p.185-187. 

203 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil .Trad. Adrián Sotero de Witt Batista. São 
Paulo: Classic Book, 2000. p.81 e 486. 

204 SANTOS, Moacir Amaral dos. Op. cit. p.207. 

205 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. A reforma do processo civil interpretada. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1996. p. 25.  
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considerar que o propósito protelatório do réu está contido no abuso do direito de 

defesa.206  

 Constitui manifesto propósito protelatório do réu qualquer outro ato não 

relacionado à contestação, que tenha por escopo o retardamento do processo e o 

provimento judicial final.  

Manifesto propósito protelatório do réu é a intenção clara do 
demandado de procrastinar o andamento do processo e a outorga 
do provimento final, intenção cuja evidência é revelada pela 
utilização exorbitante do direito de resposta, que não a 
contestação e do direito de provocar incidentes, bem como pela 
prática de quaisquer atos isolados de caráter temerário. Acerca do 
direito de resposta, chamamos a atenção para o fato de que ele é 
exorbitante, ou excessivo, tanto na hipótese de o réu se valer de 
uma só de suas modalidades com intenção flagrantemente 
procrastinatória, como no caso dele se valer do oferecimento 
simultâneo de várias respostas (reconvenção, exceção, 
impugnação ao valor da causa, denunciação, etc.) descabidas, 
todas ou algumas, ou desprovidas de razoável fundamento ou 
articulação. 207 

Conforme já mencionado, o artigo 17 do CPC dispõe sobre a provocação de 

incidente manifestamente infundado, que é hipótese capaz de configurar intuito 

protelatório. Quem postula sem fundamento sério, abusa do direito de demandar. 

Quem, no curso da demanda, provoca incidentes infundados, além do abuso do direito 

de defesa, revela propósito manifestamente protelatório. Do mesmo modo, quem opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo exterioriza manifesto propósito 

protelatório. É considerado protelatório o ato processual de justificação razoável, 

quando dele não poderá resultar proveito processual lícito para a parte ré, em sua 

prática.208 

                                                           
206 ALVIN, Carreira. “A antecipação da tutela na reforma processual”. In: A reforma do Código de 
Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 121.  

207 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Inovações no Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1995.  p. 25.  

208 SANTOS, Ernani Fidélis dos. Novos perfis do processo civil brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. 
p. 27.  
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2.6 Perigo da irreversibilidade do provimento antecipado 

  O parágrafo segundo do artigo 273, do CPC, dispõe que “não se concederá a 

antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado”. Trata-se do último requisito a ser cumprido pelo postulante da antecipação 

da tutela que, além dos demais requisitos cabíveis à hipótese, deve demonstrar ao juízo 

de que o provimento antecipado é passível de reversão. 

À primeira vista, a exigência de a concessão do provimento antecipado estar 

condicionada à possibilidade de sua reversão pode ser interpretada como incoerente 

com o preceito contido no caput do artigo 273 do CPC.  

O provimento antecipado, em si, é revogável e poderá ser modificado a qualquer 

tempo, mediante decisão fundamentada, conforme previsão do parágrafo quarto do 

artigo 273, do CPC, portanto, o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado, 

aparentemente, não deveria ser impedimento para a concessão da tutela antecipada. 

O perigo da irreversibilidade deveria ter sido atribuído aos efeitos do provimento 

antecipado, no plano fático, sendo esse o entendimento doutrinário majoritário.  

No fundo, irreversível não é uma qualidade do provimento – na 
medida em que toda decisão num determinado sentido comporta 
decisão em sentido contrário –, mas da conseqüência fática que 
dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser 
reposta no statu quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, 
ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele 
beneficiada não teria condições de suportar. 209  

A lei determinou, portanto, que a tutela seja antecipada, apenas quando 

comportar a restauração do estado fático anterior, não tendo se referido à 

irreversibilidade do provimento jurisdicional. 210   

Leia-se ‘irreversibilidade dos efeitos’, não irreversibilidade do 
provimento, como consta nesse parágrafo. O provimento, 

                                                           
209 ALVIN, Carreira. A antecipação da tutela na reforma processual. In: BERMUDES, Sérgio.Saraiva. A 
reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 74.  

210 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. “Alterações do Código de Processo Civil: tutela antecipada”. In: A 
reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 241.  
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enquanto decisão provisória, não será irreversível, posto que 
revogável, embora possa, isto sim, produzir, no plano fático, 
efeitos irreversíveis.211  

O parágrafo segundo do artigo 273, do CPC, assegura a aplicação do princípio 

do núcleo essencial. No seu entendimento, antecipar provimento irreversível, ou 

provimento cujos efeitos fossem irreversíveis no plano fático, seria antecipar a vitória 

definitiva ao autor, sem assegurar ao réu o exercício do direito fundamental de defesa, 

exercício esse que, em face da irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia inútil, 

assim como o prosseguimento do próprio processo.212 

A explicação mais acolhida doutrinariamente, para a exigência da reversibilidade, 

prevista no parágrafo segundo do artigo 273, do CPC, situa-se no plano constitucional 

da garantia do due process of law, reconhecido explicitamente na redação do artigo 5º, 

inciso LIV, da Constituição Federal de 1988. 213  

Cumpre registrar que existem casos em que é permitida a satisfatividade 

irreversível da tutela antecipada, para evitar o perecimento do direito, como por 

exemplo, na hipótese de litígios envolvendo planos de saúde, em que as empresas se 

negam a cobrir as despesas hospitalares em razão do tipo de enfermidade.214  

[...] se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente 
consistente aos olhos do julgador entre permitir sua irremediável 
destruição ou tutelá-la como simples aparência, esta última 
solução torna-se perfeitamente legítima. 215 

                                                           
211 SILVA, Ovídio A. Baptista da. A ‘antecipação’ da tutela na recente reforma processual. In: A reforma 
do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 142.  

212 ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 97.  

213 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
p. 473. No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto.“Tutela antecipada. In: WAMBIER, Reresa 
Arruda Alvim (Cood). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997. p. 198; DIAS, Beatriz Catarina. A jurisdição na tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1999 .p. 83. 

214 BEDAQUE, José Roberto. Antecipação da tutela jurisdicional. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Cood). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 238. 

215 SILVA, Ovídio A. Baptista da. A antecipação da tutela na recente reforma processual. In: BERMUDES, 
Sérgio. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 142. 
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Nas hipóteses em que o adiantamento do provimento judicial indicar que, na 

prática, tornar-se-á definitivo, ao juiz é vedado antecipar a tutela, pois corresponderia 

ao julgamento antecipado do mérito, sem respeito ao direito do pleno contraditório.216 

                                                           
216 ASSIS, Araken de. Antecipação da tutela. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Cood). Aspectos 
polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 28. 
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Capítulo III 

Procedimentos na Antecipação da Tutela 

3.1 Requerimento da providência. 3.2 Legitimidade para 
requerer a tutela antecipada. 3.3 Da competência do juízo na 
apreciação do pedido de antecipação de tutela.  

3.1 Requerimento da providência 

O artigo 273 do CPC, que disciplina a antecipação da tutela, estabelece que sua 

antecipação poderá ser concedida a requerimento da parte, ficando excluída, portanto, 

a possibilidade do deferimento ex officio, pela autoridade judicial. 

Os artigos segundo e 262 do CPC, respectivamente, dispõem que "Nenhum juiz 

prestará a tutela jurisdicional senão quando a requerimento da parte [...]" e "O processo 

civil começa pela iniciativa da parte [...]”,  permanecendo a atividade do juiz delimitada 

nos parâmetros estabelecidos pela parte, seja quanto à iniciativa e natureza do pedido, 

seja quanto à utilização de meios de prova e de convencimento. 

O instituto da antecipação da tutela garante a soberana decisão do jurisdicionado 

de quando e como pleitear a providência jurisdicional, sendo mantida a imparcialidade 

do magistrado que conhece da causa. 

O requerimento da providência cabe, exclusivamente, à parte que efetivamente 

postular a tutela definitiva. Pode requerer a antecipação da tutela, o autor, o reconvinte, 

o substituto processual e o oponente.  

Nos casos de ação dúplice, em que a tutela definitiva poderá vir 
a ser conferida ao réu, mesmo sem reconvenção, nada impede 
que, presentes os requisitos exigidos, venha ele, réu, pedir medida 
antecipatória em seu favor.217  

                                                           
217 ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 103. 
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A possibilidade de requerimento da antecipação pelo réu pode ocorrer na 

hipótese de o réu requerer, em ação de consignação em pagamento, o levantamento 

dos valores sobre os quais não há controvérsia.218 

Quanto à tutela antecipada em ações que dizem respeito às obrigações de fazer 

ou de não fazer, levando-se em conta que, em referidas ações, via de regra, o direito 

tutelado é de cunho patrimonial ou não patrimonial, ocorreu a atenuação da demanda 

de tutela relacionada à urgência.  Elucida a hipótese, a análise do artigo 461, do CPC, 

que estabelece, verbis:  

Art. 461. Na execução que tenha por objeto o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 
providências que assegurem o resultado equivalente ao do 
cumprimento.  

§ 1º. [...]; 
§ 2°. [...]; 
§ 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda, e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 
conceder tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, 
citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, 
a qualquer tempo, em decisão fundamentada; 

§ 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na 
sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito; 

§ 5°. [...]. 

Foi conferida, ao magistrado, a faculdade de aplicação de multa, sem o 

requerimento da parte beneficiária de tal providência, valendo destacar que a aplicação 

de multa visa promover a efetividade de determinada decisão judiciária.219 A multa pode 

                                                           
218 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 1996. 
p. 158.  

219 Idem. Idem. p. 159.  
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ser considerada medida de coerção indireta, imposta com o objetivo de convencer o 

demandado a cumprir espontaneamente a obrigação.220  

O parágrafo quinto do artigo 461, do CPC, dispõe que, para a efetivação da 

tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, o juiz pode, de ofício ou 

a requerimento, determinar as medidas necessárias. Essas medidas constituem meios 

sub-rogatórios a serem adotados pelo juiz, quando for possível à tutela específica ou a 

obtenção do resultado prático equivalente e equivalem a antecipação da tutela 

específica.221 Entendimento doutrinário diverso sustenta serem medidas de apoio e não 

medidas de antecipação de tutela, mas de resguardo à eficácia das decisões 

judiciárias.222 

As providências sub-rogatórias da tutela específica antecipada podem ser 

determinadas de ofício, conforme previsão expressa do artigo 461, parágrafo quinto do 

CPC e, quando cabível, em ação de obrigação de fazer ou de não fazer, é lícito ao 

magistrado conceder a tutela antecipatória de ofício. 

3.2 Legitimidade para requerer a tutela antecipada 

O caput do artigo 273, do CPC, dispõe expressamente que "O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida 

[...]". Essa disposição confere à parte a faculdade de requerer antecipação da tutela, em 

caráter de exclusividade, vedando, via reflexa, a possibilidade de sua concessão de 

ofício, pelo julgador.  

[...] nem por ser indisponível o direito em causa pode o juiz, de 
ofício, antecipar a tutela. A antecipação é verdadeira execução 

                                                           
220 WATANABE, Kazuo. “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e de não fazer”.  
In: BERMUDES, Sérgio. Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 47.  

221 WATANABE, Kazuo. “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e de não fazer”.  
In: Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 44.; CASTELO, Jorge Pinheiro. 
Tutela antecipada no processo do trabalho. . São Paulo, 1997. Tese (Doutorado em Direito do Trabalho) -  
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 53.   

222 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 1996. 
p. 161.  
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provisória; conseqüentemente, legitimado para pedi-la é todo 
aquele que o será para ajuizar a execução provisória ou definitiva. 
223 

Têm legitimidade para requerer a antecipação da tutela, todos aqueles que 

deduzem pretensão em juízo224, tais como o denunciante, o opoente e o autor da 

declaração incidental. 

A parte ré, ao apresentar reconvenção, é considerada autora na ação autônoma 

de reconvenção e, em razão dessa autonomia, ser-lhe-á facultada a possibilidade de 

requerer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida na reconvenção. 

Em ações dúplices, como no caso de processo pelo rito sumário, o réu pode 

formular pedido, hipótese em que lhe é lícito pedir a antecipação da tutela. A parte ré 

poderá deduzir pedido autônomo em determinadas hipóteses, por meio de outro 

processo.  

[...] o réu poderá deduzir pedido autônomo, por meio de outro 
processo, em face do autor, para ver declarada a existência ou 
inexistência da relação jurídica prejudicial, ou para ver 
reconhecido, v. g., seu direito de crédito, ou ainda, deduzir pedido 
independente em face de terceiro [...]. 225 

Também é lícito o requerimento de antecipação de tutela pelo assistente simples 

ou litisconsorcial e pelo Ministério Público, na função de custo legis, sendo que, em tais 

hipóteses, não será formulado pedido propriamente dito, que já foi feito pela parte, será 

pleiteada tão-só a concessão da antecipação dos efeitos da sentença.226 

                                                           
223 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. v.III. p. 34-36.  

224 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
p. 518.  

225 NERY JÚNIOR, Nelsonº Procedimentos e tutela antecipatória. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Cood.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 389.  

226 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. v. III. p. 38.  
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3.3 Da competência do juízo na apreciação do pedido de antecipação de tutela 

O entendimento doutrinário é pacífico quanto a admitir que a competência para a 

apreciação do pedido de antecipação de tutela é do juiz da causa, até que seja 

proferida a decisão definitiva. 

Por ser a antecipação da tutela deferida por decisão interlocutória, proferida 

antes da decisão do mérito da ação, esse argumento é suficiente para sustentar que a 

competência para a apreciação do pedido da antecipação é do juiz da causa.  

Cumpre ressaltar que é cabível a concessão da antecipação em qualquer fase 

processual, podendo o pedido ser levado a efeito em segunda instância, após a 

prolação da sentença de mérito. Para essa hipótese, cabem algumas considerações 

quanto à competência do juízo que fará a apreciação do pedido de tutela antecipada.  

Em primeiro lugar, destaque-se que, ao sentenciar, o juiz singular cumpre sua 

função jurisdicional, prestando a tutela buscada. Eventuais alterações da sentença só 

poderão ser promovidas, mediante oposição de embargos de declaração ou para 

corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos. 

O primeiro entendimento doutrinário é de que, mesmo pendente o recurso, a 

antecipação da tutela é da competência do juízo a quo e não do ad quem, pois 

conceder a tutela antecipada não significa alterar o decidido. 

[...] o juiz da causa, mesmo depois de proferir a decisão de 
mérito, continua competente para a execução do julgado, inclusive 
em caráter provisório. Assim sendo, a antecipação que é 
‘execução’, coloca-se no âmbito de sua competência e não no 
espaço da competência do juiz, definido em lei, para julgar o 
recurso cabível dessa decisão, cuja tutela se quer antecipar. Por 
outro lado, conceder a antecipação não é ‘alterar’ o decidido. 
Assim, pode-se pretender concluir que, mesmo pendente o 
recurso, a antecipação da tutela é da competência do juiz de 
primeiro grau, ou melhor, do juiz a quo e não do ad quem. 227 

                                                           
227 NERY JÚNIOR, Nelsonº Atualidades sobre o processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
p. 58-59.  
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Outro entendimento doutrinário sustenta que a competência será sempre do 

tribunal, porque ao juiz não é dado inovar no processo após proferir sentença, conforme 

disposição do artigo 463 do CPC. Na hipótese de interposição de recurso, é mais 

razoável que essa competência seja do tribunal, em face da incidência, por extensão, 

do parágrafo único do artigo 800, do CPC, na redação dada pela Lei nº 8.952, de 13 de 

dezembro de 1994, “interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente 

ao tribunal”. 228 

Admitindo que a competência é do tribunal, para conhecer do pedido de 

antecipação de tutela, quando formulado em grau de recurso, a próxima reflexão 

destina-se a determinar o órgão do tribunal que possui competência para o 

conhecimento do pedido.   

Formulado o pedido de antecipação de tutela, antes da distribuição do processo 

ao relator, o requerimento deve ser apreciado e julgado pelo presidente do tribunal ou 

por outro órgão que o regimento interno do tribunal especificar. 

Após a distribuição do processo ao relator, sob o argumento de que, no segundo 

grau, o que pode ser antecipado é a tutela obtenível com o recurso, a tutela 

antecipatória só pode ser deferida pelo colegiado, sendo afastada a competência do 

relator.  

No segundo grau, o que se antecipa é a tutela obtenível com o 
recurso... e essa tutela só é deferível pelo colegiado, donde nos 
parece que o pedido de antecipação, ainda que dirigido ao relator, 
será objeto de tratamento procedimental idêntico ao que se prevê 
para reexame do mérito do recurso, em que se postula a tutela 
que se deseja ver antecipada. 229  

Esse entendimento doutrinário encontra-se isolado, sendo predominante o 

entendimento segundo o qual ao relator do processo é atribuída a competência para o 

conhecimento do pedido de antecipação de tutela.  

                                                           
228 NERY JÚNIOR, Nelsonº Atualidades sobre o processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
p. 58-59.  
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Em primeiro lugar, queremos fazer uso do argumento da 
cautelaridade da providência antecipatória do art. 273, inciso I, 
para sustentar a idéia da competência do relator do recurso para 
conceder a antecipação dos efeitos: dada a urgência e dada a 
provisoriedade, duas das marcas características dos provimentos 
que se destinam à neutralização do periculum in mora, não é 
razoável exigir o funcionamento de um órgão colegiado para a 
apreciação de cada requerimento de cautela que seja dirigido ao 
tribunal.230 

Mesmo após a sentença e na pendência de recurso será cabível a antecipação 

da tutela, hipótese em que a medida será endereçada ao Tribunal, cabendo ao relator 

deferi-la, desde que estejam presentes os pressupostos legais exigidos.231 

Quanto à competência do relator para o deferimento da tutela antecipada, 

especificamente na hipótese de tutela sancionatória, prevista no inciso segundo do 

artigo 273, do CPC, comporta duas observações. A primeira é quanto ao exame do seu 

deferimento, mediante cognição sumária.  

[...] inobstante a natureza não cautelar da providência 
antecipatória que se funda no comportamento reprovável do réu, 
tal modalidade de antecipação da tutela não deixa de 
corresponder a uma decisão outorgável sob sumario cognitio.232 

A segunda observação quanto à competência do relator para o deferimento da 

tutela é antecipada por ser deferida antes do momento apropriado, que é o 

encerramento da cognição plena. Nos julgamentos colegiados, quem efetiva a cognição 

sumária é o relator e quem efetiva a cognição exauriente é o órgão colegiado, para a 

entrega da prestação jurisdicional definitiva. 

                                                                                                                                                                                            
229 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. v. III. p. 38.  

230 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
p. 544.  

231 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Cood.). 
Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 197.  

232 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
p. 544-546; BEDAQUE, José Roberto. Antecipação da tutela jurisdicional. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (Cood.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 
233.  
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[...] só é possível cogitarmos de antecipação de tutela (no 
sentido de providência que surge antes do momento próprio), se 
pensarmos num julgamento que não seja o realizado pelo órgão 
colegiado. Sim, porque o momento cognitivo da câmara é o 
momento final do procedimento, vale dizer, aquele em que o 
tribunal realiza a cognição exauriente para a entrega da prestação 
jurisdicional definitiva.233 

Em síntese, em sede recursal, quem exerce cognição sumária é sempre o relator 

do recurso, nunca a câmara ou turma. Somente em momento anterior ao julgamento 

definitivo, na perspectiva do procedimento recursal, é viável pensar em cognição 

sumária e provimento não definitivo. Portanto, só é possível pensar em antecipação da 

tutela, no momento processual em que funciona o relator do recurso. 

                                                           
233 NERY JÚNIOR, Nelsonº Atualidades sobre o processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
p. 58.  
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Capítulo IV 

Da Oportunidade da Tutela Antecipada e sua Revogação 

4.1 Concessão liminar da tutela antecipada, independente da 
oitiva da outra parte. 4.2 Outras oportunidades para a 
concessão da tutela antecipada. 4.3 Da revogação da tutela 
antecipada.  

4.1 Concessão liminar da tutela antecipada, independente da oitiva da outra parte 

A antecipação da tutela, em sede do inciso primeiro do artigo 273 do CPC, pode 

ser deferida antes de se operar a citação do réu, não encontrando qualquer óbice para 

a medida.234  

O dispositivo, ao disciplinar a concessão liminar da tutela antecipada, não 

estabelece momentos específicos para o provimento antecipatório. Faculta tal 

possibilidade a qualquer momento, mediante a observância do atendimento dos 

requisitos legais, o que induz à possibilidade de antecipação da tutela inaudita altera 

parte, por não existir proibição expressa a esse respeito, no texto da lei.  

Sobre o cabimento de tutela antecipada inaudita altera parte, perduram 

entendimentos divergentes. Um deles diz respeito à imanência do contraditório, que 

permitirá sua efetivação, independente da citação prévia, da parte ré, por isso sustenta 

ser possível o deferimento da tutela antecipada, sem audiência da parte contrária.  

 A liminar pode ser concedida com ou sem a ouvida da parte 
contrária. Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, 
ou também quando a urgência indicar a necessidade de 
concessão imediata da tutela, o juiz poderá fazê-lo inaudita altera 
pars, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente ao 

                                                           
234 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela na reforma do Código de Processo Civil. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros, 1996. p. 60.  
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contraditório, que fica diferido para momento posterior do 
procedimento.235 

O legislador não quis obstar expressamente a concessão da tutela antes da 

oitiva do réu, pois, as normas não controlam as situações de perigo, não podendo a 

tutela de urgência ser eliminada, quando necessária para evitar um prejuízo irreparável. 

Se algum procedimento excluísse a participação dos sujeitos envolvidos no litígio, tal 

procedimento seria ilegítimo e afrontaria a ordem jurídico-constitucional. 236  

[...] a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação 
nem sempre permite que, como sói acontecer em alguns casos, se 
aguarde a citação, principalmente quando o réu ou os réus está se 
ocultando, dificultando a realização do ato, ou mesmo se 
encontrem em lugar incerto e não sabido. Também não pretendeu 
o legislador tal condição, porque, caso contrário, expressamente o 
teria disposto na norma. O princípio do contraditório é elemento 
essencial do processo. Mais do que isto, pode-se dizer que é 
inerente ao próprio entendimento do que seja processo 
democrático, pois está implícita a participação do indivíduo na 
preparação do ato de poder. 237 

Conclui-se pela possibilidade de concessão do instituto da tutela antecipada, 

antes de ouvida a parte ré, na hipótese de iminente risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação ao autor, caso seja exigível a operação da citação, com a pertinente 

apresentação de defesa. 

Para ilustrar o cabimento da tutela antecipada sem prévia oitiva da parte 

contrária, tome-se situação de risco iminente, em que a parte ré deveria ser citada por 

precatória. Considerando que o princípio da concessão da tutela antecipada, fundada 

no receio de dano irreparável ou de difícil reparação, destina-se a evitar o dano 

irreparável ou de difícil reparação, pensar que a antecipação só pode ser deferida, após 

a manifestação do réu, seria incompatível com as próprias disposições expressas do 

inciso primeiro do artigo 273 do Código de Processo Civil. 

                                                           
235 FEREZ, Carlos Roberto. Antecipação da tutela jurisdicional. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 34.  

236 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1987. p. 184.  
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Entendimento doutrinário divergente não admite a possibilidade de antecipação 

da tutela sem a manifestação da parte ré, que é providência exigida pelo princípio 

constitucional do contraditório. O argumento invocado para sustentar referido 

entendimento é o de que a providência somente poderá ser dispensada, quando outro 

valor jurídico, de mesma estatura constitucional que o direito ao contraditório, puder 

ficar comprometido em razão do tempo dispendido para a ouvida do adversário. 238  

Não ficou claro, entretanto, qual o momento em que deve o 
autor formular seu pedido de antecipação da tutela e se, 
ultrapassado ele, haverá preclusão. Acreditamos tenha sido o 
silêncio do legislador não um descuido, e sim uma deliberação 
consciente no sentido de que a tutela pode ser antecipada, desde 
que satisfeitos os pressupostos para ela previstos, a qualquer 
momento do procedimento, se não houver incompatibilidade entre 
a fase em que se encontra o procedimento e essa antecipação de 
tutela. Cremos, portanto, seja possível a postulação logo após a 
contestação do réu, ou até que o feito seja saneado e, mesmo 
assim, no curso da instrução [...] ou em grau de recurso. 239   

Embora controvertida a doutrina acerca de poder, ou não, ser concedida a 

antecipação de tutela sem a audiência do réu, tal possibilidade parece estar pacificada, 

na jurisprudência. 240  

4.2 Outras oportunidades para a concessão da tutela antecipada 

O inciso segundo do artigo 273, do CPC, dispõe quanto ao cabimento da 

concessão de tutela antecipada quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa 

ou o manifesto propósito protelatório do réu, observados os pressupostos legais 

intrínsecos ao instituto. De referida disposição é possível concluir que, não sendo 

hipótese de urgência, só poderá ser deferida tutela antecipatória, após o oferecimento 

                                                                                                                                                                                            
237 PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 1995. p. 
160.  

238 ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 105.  

239 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. v. III .p. 34.  

240 FEREZ, Carlos Roberto. Antecipação da tutela jurisdicional. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 33.  
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da peça defensiva da parte ré, quando verificado o abuso de direito ou o manifesto 

propósito protelatório.241 

Por não haver disposição expressa quanto ao momento do cabimento do pedido 

de antecipação da tutela, poderá ser postulada na peça inicial, no curso do processo, 

de forma incidental, ou em fase recursal, sendo a concessão condicionada à existência 

ou eventual superveniência de circunstâncias que justifiquem a formulação do pedido 

antecipatório.242 

A tutela pode ser antecipada quando da prolação da sentença, nas hipóteses de 

reexame necessário ou de recebimento de recurso de apelação, com efeito suspensivo. 

Acerca da concessão de tutela antecipada por ocasião da prolação da sentença, 

existe entendimento doutrinário que sustenta sua impossibilidade, admitindo a 

concessão da medida, tanto no início da lide quanto no curso do processo, mas 

somente antes da sentença, porque proferida a sentença não há mais interesse 

processual na obtenção da medida, em razão da apreciação definitiva da pretensão.243 

A hipótese de reexame necessário da sentença pelo juiz distingue-se do instituto do 

recurso de ofício, pois não é da imanência da função do julgador inconformar-se com a 

sentença que proferiu. Recurso é sempre ato de inconformismo da parte prejudicada.244 

Em face da natureza interlocutória da decisão que defere ou indefere o pedido de 

antecipação da tutela, será afastada a hipótese de reexame necessário ou recurso de 

ofício contra a decisão que negar, total ou parcialmente a antecipação da tutela, pois o 

                                                           
241 DIAS, Beatriz Catarina. A jurisdição na tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 86.  

242 NERY JUNIOR, Nelsonº Atualidades sobre processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 
58.  

243 ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 1997 .p.207. 

244 NERY JÚNIOR, Nelson. Procedimentos e tutela antecipatória. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Cood.).  Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997 .p.389. 
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disposto no artigo 475 do CPC é aplicável apenas às decisões definitivas ou 

terminativas. 245 

4.3  Da revogação da tutela antecipada 

A tutela antecipada pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo, 

conforme prevê o parágrafo quarto do artigo 273 do CPC, em decisão fundamentada. A 

terminologia utilizada no texto da lei quanto à faculdade de revogação em qualquer 

tempo significa abrange também o sentido de em qualquer instância.  

A tutela antecipada pode ser revogada, inclusive, pelo magistrado que deferiu o 

pedido, na hipótese de, no curso do processo, verificar-se  a ocorrência de novos fatos, 

capazes de levá-lo à convicção de que a prova inequívoca ou o periculum in mora 

cessaram após a concessão da tutela antecipada.  

Entendendo, pois, o juiz, que aquilo que houvera por verossímil, 
na realidade, total ou parcialmente não traduzia a real situação 
alegada, isso após ter sido produzida em audiência o restante da 
prova, ou mesmo fora dela, deve revogar ou modificar a tutela 
concedida anteriormente.246 

A revogação da tutela antecipada é cabível, basicamente, em duas situações. A 

primeira, quando ocorrer a mudança do estado de fato. A segunda, pelo 

aprofundamento da cognição sobre o direito afirmado, em razão da mudança do estado 

da prova. 247 

 

                                                           
245 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Cood.). 
Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 199.  

246 FERES, Carlos Roberto. Antecipação da tutela jurisdicional. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 57. 

247 ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 207; COSTA, Machado 
Antônio Cláudio da. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 21.  
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Capítulo V 

Antecipação da Tutela e Fazenda Pública 

5.1 Antecipação da tutela em favor da Fazenda Pública. 5.2 
Antecipação da tutela contra a Fazenda Pública.  

5.1 Antecipação da tutela em favor da Fazenda Pública 

O termo Fazenda Pública abrange todas as entidades de direito público interno, 

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e as autarquias e fundações 

públicas, cujos bens são vinculados ao regime jurídico de direito público. 

A Fazenda Pública tanto pode ser credora como devedora. Na hipótese de ser 

credora, a cobrança de seus créditos é disciplinada pela Lei n° 6.830, de 22 de 

setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública. Na hipótese de ser devedora, estará sujeita à regulação dos artigos 730 e 731 

do CPC.   

Em regra, os bens públicos são impenhoráveis, não estando sujeitos à 

responsabilidade patrimonial do artigo 591 do CPC. Em razão dessa impenhorabilidade, 

não é admitida a modalidade de execução por quantia certa contra devedor insolvente 

contra a Fazenda Pública, que sujeitar-se-á a execução especial.     

O ordenamento jurídico pátrio não ostenta qualquer impedimento para que o 

instituto da tutela antecipada seja utilizado pela Fazenda Pública, sendo acolhida sua 

aplicabilidade pelo Poder Público. Tampouco, cabe interpretar a disposição do artigo 

816 do CPC, para a aplicação da dispensa de comprovação da existência dos 

pressupostos estabelecidos no caput do artigo 273 do CPC, quando postulada a 

antecipação de tutela pelo Poder Público. 

No requerimento de antecipação da tutela, a Fazenda Pública também sujeitar-

se-á à demonstração da existência de prova inequívoca e verossimilhança da alegação, 
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como também algum dos requisitos exigidos nos incisos I e II, do artigo 273, conforme a 

hipótese.  

5.2 Antecipação da tutela contra a Fazenda Pública 

Com relação à antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, a doutrina 

guarda controvérsias, havendo fortes argumentos tanto para a possibilidade, quanto 

para a impossibilidade da aplicação da antecipação do  provimento judicial de mérito. 

Por conta da diferença existente entre tutela antecipada e medida cautelar, tem-

se entendido que o particular, observados os requisitos do artigo 273 do CPC, tem 

direito de obter, em caráter de provisoriedade, os efeitos obteníveis somente após a 

cognição plena, por meio da sentença final de mérito, em face da Fazenda Pública.  

O sistema jurídico brasileiro admite o adiantamento da tutela, 
mesmo quando requerido contra a Fazenda Pública. Desde que a 
antecipação possa ocorrer sem violar o art. 100 do CPC 
(precatórios), pode ser deferida, em tese, contra a Fazenda 
Pública.248 

 À possibilidade da obtenção do provimento judicial antecipatório, em favor do 

particular e contra a Fazenda Pública, deve ser feita a ressalva quanto à observância 

do disposto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, referente à disciplina legal 

do sistema de expedição e pagamento de precatórios. 249 

O entendimento doutrinário sustentando a impossibilidade de aplicação da 

antecipação da tutela, em favor do particular e contra a Fazenda Pública, busca 

fundamento no artigo 475, inciso segundo, do CPC, que sujeita a sentença proferida 

contra a União, o Estado e o Município ao duplo grau de jurisdição, para produzir efeito 

só após confirmação pelo tribunal.  

[...] impossível a tutela antecipada concedida a favor de autor 
contra a União, o Estado e o Município, pois aí, haveria, 

                                                           
248 NERY JÚNIOR, Nelson. Procedimentos e tutela antecipatória. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Cood.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 390.  

249 SALVADOR, Raphael Silva. Da ação monitória e da tutela jurisdicional antecipada. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1996. p. 56.  
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obrigatoriamente, pedido de reexame necessário se a concessão 
fosse em sentença final, o que mostra que não é possível, então, 
a tutela antecipada, que burlaria a proteção legal prevista no art. 
475, II, do Código de Processo Civil. 250 

Como se vê, a interpretação sistemática, levando em conta os artigos 273 e  475, 

do CPC, induz ao afastamento da possibilidade de concessão da antecipação da tutela, 

quando figurarem no pólo passivo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios 

e os Municípios. Se a própria sentença proferida contra essas entidades de direito 

público está sujeita ao reexame necessário, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, a tutela antecipatória, decisão interlocutória, não pode ter 

aptidão para produzir qualquer efeito. A eficácia da decisão interlocutória não pode ser 

maior do que a sentença de mérito.251  

Outro entendimento admite com reserva a possibilidade de antecipação da tutela 

contra a Fazenda Pública, negando-lhe a plena eficácia, em razão da limitação imposta 

pelo artigo 475, inciso segundo, do CPC, além das disposições do artigo 100 da 

Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a expedição e pagamento de 

precatórios. 

Conquanto admissível, a antecipação da tutela não poderá fugir 
às peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública, o que, 
em termos práticos, obsta à plena eficácia da antecipação. [...] 
nenhum óbice remanesce à antecipação da tutela contra a 
Fazenda Pública, pois a decisão que concede a medida 
antecipatória da tutela jurisdicional condenatória não se 
consubstancia em sentença, essa sim sujeita aos efeitos do art. 
475 e à ordem dos precatórios.252 

Admitindo o cabimento da antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, vale 

destacar entendimento que sustenta não tratar-se de sentença a decisão que concede 

a tutela antecipada, mas de mera decisão interlocutória, passível de modificação ou 
                                                           
250  CONTE, Francesco. A Fazenda Pública e a antecipação jurisdicional da tutela. RT, São Paulo, N. 
718. p. 20.  

251 LOPES, João Batista. Tutela antecipada e o art. 273 do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Cood.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 214.  

252 WAMBIER, Luiz Rodrigues. “Antecipação da tutela e desapropriação indireta”. In: Aspectos polêmicos 
da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 295.  
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revogação e de caráter provisório portanto não está sujeita ao disposto no artigo 475 do 

Código de Processo Civil.253 

Quanto ao cabimento da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, na 

hipótese de repetição de indébito tributário, é de se destacar a interpretação do artigo 

475 do CPC, no sentido de estar dispensada a atividade positiva da Fazenda na fase 

recursal, e de que o artigo 100 da Constituição Federal não estabelece que a execução 

dirigida contra a Fazenda seja baseada em sentença transitada em julgado.   

Presentes os pressupostos da antecipação, como ocorre, por 
exemplo, em ações de repetição de indébito nas quais inexistia 
controvérsia quanto aos fatos e o direito do autor seja amparado 
por precedentes reiterados do Supremo Tribunal Federal, em se 
tratando de matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de 
Justiça, em se tratando de matéria infraconstitucional, o juiz da 
causa pode, atendendo a pedido do autor, conceder a tutela 
antecipada e determinar a expedição do correspondente 
precatório, com a particularidade de que o valor respectivo, se o 
pagamento pelo Presidente do Tribunal ocorrer antes do trânsito 
em julgado da sentença final, ficará à disposição do Juízo. 
Transitada em julgado a sentença determinará, então, a liberação 
do depósito para o autor, que terá sido, assim, poupado da 
penosa espera que sistematicamente acontece com os que 
ganham questões frente a Fazenda Pública. 254 

Ainda com relação ao disposto no artigo 475, inciso segundo, do CPC, que adia 

produção dos efeitos da sentença, por ser obrigatória sua confirmação pelo tribunal, 

esse necessário reexame, prerrogativa da Fazenda Pública, não consiste direito ao 

duplo grau de jurisdição, mas dispensa de iniciativa recursal da Fazenda Pública.  

A obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, em se tratando de sentença contra 

a Fazenda Pública, deve ser interpretada como apelação sempre interposta, para 

proteger o ente público contra a eventual inércia de seus representantes judiciais. Os 

                                                           
253 BUENO, Cássio Scarpinella. “Tutela antecipada e ações contra o poder público: reflexão quanto a seu 
cabimento como conseqüência da necessidade de efetividade do processo”. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (Cood.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997. p. 56-57.  

254 MACHADO, Hugo Brito. Tutela jurisdicional antecipada na repetição de indébito tributário. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n.  5. 1996. p. 45.   
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efeitos da sentença proferida contra a Fazenda Pública são exatamente os mesmos 

produzidos por sentença contra a qual foi interposta a apelação. 255 

Vê-se, portanto, que a prevalecer o argumento segundo o qual 
não é admissível a antecipação da tutela contra a Fazenda 
Pública em face do duplo grau de jurisdição, tem-se de entender 
também incabível a antecipação da tutela em qualquer caso, posto 
que sempre poderá ocorrer a interposição de apelação. Interposta 
esta, a sentença somente poderá ser executada depois de 
confirmada pelo Tribunal. 256 

A diferença existente entre uma sentença proferida contra a Fazenda Pública e 

outra que não foi proferida contra a Fazenda Pública, é o fato de que a primeira 

independe de interposição de apelação para estar sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Enquanto as sentenças, em geral, podem ou não ser submetidas ao duplo grau, de 

acordo com a vontade da parte vencida, a proferida contra a Fazenda Pública sempre 

será reapreciada, por força da lei, a fim de evitar prejuízos ao Estado, em decorrência 

do descaso ou do descuido dos seus representantes judiciais. Quanto aos efeitos 

dessas sentenças, não se pode afirmar que são diferentes. Os efeitos da sentença 

proferida contra a fazenda não se distinguem dos emanados de outras sentenças. O 

duplo grau representa para as partes, seja o Estado ou o particular, a certeza de 

reapreciação do ato decisório, nunca a imunidade contra a antecipação de efeitos, uma 

vez que esta visa justamente impedir que a tardia reapreciação da causa signifique 

injustiça para o autor. 257 

Quanto à questão dos precatórios e da reversibilidade tratada no parágrafo 

segundo do artigo 273, do CPC, em síntese, a sentença, ainda que não tenha 

transitado em julgado, nela tendo ocorrido concessão de tutela antecipatória, presta-se 

como título adequado para a instrução do precatório. Na hipótese, o juiz determinará a 

expedição do precatório, cujo valor ficará à disposição do juízo, até o trânsito em 
                                                           
255 MACHADO, Hugo Brito. Tutela jurisdicional antecipada na repetição de indébito tributário. Revista 
Dialética de Direito Tributário. São Paulo. N. 5, 1996. p. 45 

256 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
p. 616.  

257 MACHADO, Hugo Brito. Tutela jurisdicional antecipada na repetição de indébito tributário. Revista 
Dialética de Direito Tributário. N.  5, p. 48.  
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julgado da decisão final, como forma de garantir a reversibilidade da medida, 

esclarecendo tratar-se de execução provisória.   

A sentença, mesmo sem trânsito em julgado, quando nesta 
houver sido concedida antecipação, ou a decisão interlocutória, 
presta-se como título adequado a instruir o precatório. Quando o 
juiz determinar a sua expedição, deixará claro que se trata de 
execução provisória, em face da nova figura processual, e dirá 
que o valor correspondente deve ser colocado à disposição do 
juízo. É certo que a Fazenda Pública não pode ficar desprotegida. 
O valor a ser pago ao contribuinte, autor da ação de repetição de 
indébito tributário, em cumprimento do precatório, deve 
permanecer depositado até que transite em julgado a sentença 
final. Esse depósito será a garantia de que não se criou uma 
situação irreversível. É possível, outrossim, o próprio pagamento 
ao contribuinte, se este ofertar caução idônea. Na eventual 
ocorrência de trânsito em julgado de sentença julgando a ação 
improcedente, o valor à disposição do juízo será convertido em 
renda da Fazenda Pública.258 

Os entraves legais para a concessão da antecipação da tutela em face da 

Fazenda Pública são o reexame necessário e o pagamento da execução contra a 

Fazenda Pública, que será efetivado por meio de precatórios. 

Para a corrente doutrinária  do professor Nelson Nery Júnior, a decisão não deve 

ser submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que a decisão não foi 

proferida contra a Fazenda Pública, tão-só confirmou a certeza, exigibilidade e liquidez 

do título de crédito, a decisão contra a Fazenda Pública foi a primeira, do processo de 

conhecimento, que deve ser submetida ao reexame necessário.  

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a decisão que 

julgou improcedente os embargos ou deles não conheceu, não deve ser submetida ao 

reexame necessário, com base no argumento de que não foi contra a Fazenda Pública, 

só confirmou o contido no título de crédito, que baseou-se na execução.  

                                                           
258 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. 3 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 
p. 580. 
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TÍTULO III 

DO CABIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA 

Capítulo I 

Possibilidade Jurídica da Antecipação da Tutela na Ação Rescisória 

1.1 Uma decisão interlocutória suplantando uma sentença 
definitiva. 1.2 O direito constitucional à tutela jurisdicional de 
urgência.  

1.1 Uma decisão interlocutória suplantando uma sentença definitiva 

A grande discussão sobre a admissibilidade de um provimento liminar contra a 

execução da coisa julgada consiste exatamente em se aceitar, ou não, que seja 

possível e razoável que juridicamente uma sentença definitiva ceda a característica de 

sua exigibilidade ante uma nova decisão interlocutória que a suspenda. 

Essa estabilidade que a coisa julgada deve operar no mundo jurídico resta 

ameaçada pela possibilidade que se obtenha no curso de ação rescisória, em sede 

cautelar ou pela via da antecipação da tutela, um provimento judicial, passível de 

modificação, que obste a execução da res judicata. De um certo modo comprometendo 

a consagrada idéia da segurança jurídica que a coisa julgada oferece. 

Por isso mesmo, o legislador já dispunha expressamente no artigo 489 do 

Código de Processo Civil que a ação rescisória não suspende a execução do julgado. 

Enquanto que o entendimento pretoriano prevalecente sempre foi de que não cabe a 
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ação cautelar incidental à ação rescisória para sustar o curso da execução, de forma 

que o antigo TFR editou a Súmula nº 234, que expressa o seguinte:  

Não cabe medida cautelar em ação rescisória para obstar os 
efeitos da coisa julgada. 

Na ação rescisória: de um lado, temos a sentença definitiva, devidamente 

transitada em julgado, fruto de um processo, onde se presume a plena discussão dos 

fatos, a produção das provas, a prestação jurisdicional e suas revisões provocadas 

pelos inúmeros recursos agitados pelos litigantes, e finalmente, o encerramento do 

assunto, pela conformação com a decisão pelas partes ou pelo esgotamento das vias 

recursais; de outro, teremos uma petição inicial, com alegações da presença de uma ou 

mais hipóteses de cabimento da ação rescisória e a alegada urgência que justificaria a 

obstrução da execução da coisa julgada, quiçá acompanhada de documentos que a 

comprovariam, mas que podem ainda sequer ter sido submetidos ao contraditório. 

Ante esse conflito de alegação versus conclusão judicial, aparentemente tão 

desequilibrado, como poderia uma decisão interlocutória sobrepor-se à imponência da 

coisa julgada? É para responder a esse questionamento que se propõe o presente 

estudo. 

1.2 O direito constitucional à tutela jurisdicional de urgência 

Se é certo que o trânsito em julgado faz encerrar a prestação jurisdicional, 

consolidando-a como coisa julgada, é igualmente certo que a legislação disponibilizou 

um novo caminho, denominado como Ação Rescisória, traçando taxativamente as 

hipóteses de seu cabimento, e assim fazendo ressurgir a necessidade da prestação 

jurisdicional para decidir pela ofensa ou não a direito, em moldes a possivelmente 

rescindir a coisa julgada, dando nova conclusão ao litígio. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 5o, inciso XXXV, que “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Ressalta Beatriz Catarina Dias o princípio da inafastabilidade da jurisdição: 
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O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional foi 
inserido pelo legislador constituinte de 1988 com o intuito de 
dissipar as dúvidas que a interpretação do texto anterior suscitava, 
pois vinculava aquele controle ao conceito mais estreito de lesão a 
direito. Dessa forma, o texto recente vedou, expressamente, que a 
lei excluísse da apreciação dos órgãos do Poder Judiciário 
ameaça a direito, consolidando definitivamente na Constituição o 
dever de o Estado tutelar as situações de urgência que se 
apresentem como ameaçadoras. 259 

Desta forma, se o autor da ação rescisória anuncia a necessidade de tutela de 

urgência por argumento de que a demora na definitiva prestação jurisdicional ameaça 

direito que possui, demonstrando razoavelmente essa urgência em seu alegado e nas 

provas que produziu, seja em sede cautelar seja em sede de antecipação da tutela, 

indispensável que tenha seu pleito de urgência apreciado e decidido, muito embora, 

naturalmente tal resultado seja passível de modificação futura. 

É exatamente essa a garantia que consagra o texto constitucional de que não é 

possível excluir da apreciação do Judiciário a ameaça a direito. 

Apesar do artigo 489 do Código de Processo Civil expressar que a ação 

rescisória não suspende a execução, isto não quer dizer necessariamente que a lei 

tenha impedido tal suspensão. Pois essa interpretação estaria por configurar violação à 

garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 

Se o dispositivo legal em comento estivesse impedindo, em absoluto, a 

suspensão da execução, estaríamos diante de lei que estaria excluindo da apreciação 

do Poder Judiciário ameaça a direito, em confronto direto com a garantia constitucional 

do artigo 5o, inciso XXXV, o que levaria à conclusão de que o dispositivo da lei 

processual seria inconstitucional. 

Considerando ainda que a garantia de não exclusão de apreciação jurisdicional 

ameaça a direito, foi inserção da nova ordem constitucional em 1988, estar-se-ia  diante 

de situação em que o dispositivo da lei processual de 1973 não teria sido recepcionado 

pela nova Constituição Federal. 
                                                           
259 DIAS, Beatriz Catarina. A jurisdição na tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1999. p.13. 
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Entretanto, parece mais razoável compreender que o dispositivo não é 

inconstitucional, tendo sido recebido sim pela Constituição de 1988, pois 

inconstitucional seria a interpretação de que ele estaria por impedir a suspensão da 

execução. 

Apesar da dicção: “A ação rescisória não suspende a execução da sentença 

rescindenda”, mesmo sua literalidade não está por afastar a possibilidade de 

suspensão da execução, mas denotando que o simples ajuizamento da ação rescisória 

não implica nesse efeito.  

Ou seja, não ficou assinalado no texto legal qualquer proibição à suspensão da 

execução, tão-somente denotando que este efeito não se conquista com a mera 

existência da ação rescisória. 

E esse raciocínio é perfeitamente válido, porque o que suspende a execução não 

será o protocolo da ação rescisória, como ocorre com alguns recursos, que por 

natureza são recebidos no duplo efeito, sem qualquer consideração, sintomaticamente 

pela simples interposição do recurso, desde que recebidos.  

Mas, para se suspender a execução da coisa julgada, faz-se imperiosa a 

concessão de decisão, especificamente nessa direção, logo não se estará contrariando 

o artigo 489 do CPC, porque a suspensão da execução não ocorreu pela mera 

existência da ação rescisória, mas pela formulação de pleito específico e decisão 

fundamentada para acolher essa exceção. Assim, o que terá sustado a execução não 

será a ação rescisória, mas decisão judicial nesse sentido. 

Logo, o dispositivo não é inconstitucional porque pode ter interpretação 

harmonizada com a garantia constitucional, desde que se compreenda que o efeito 

suspensivo não é automático, e assim dependerá de pleito específico e apreciação 

singular sobre a questão, além da sujeição aos requisitos típicos de um pleito liminar, 

basicamente, o perigo na demora e a presença do direito invocado. 

Aponta Barbosa Moreira a necessidade dos remédios judiciais para se evitar que 

as ameaças se transformem em lesões: 
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Se não é viável, ou não é satisfatória, a modalidade tradicional 
de tutela consistente na aplicação de sanções, quer sob a forma 
primária de restituição ao estado anterior, quer sob as formas 
secundárias da reparação ou do ressarcimento, de que precisam 
os interessados é de remédios judiciais a que possam recorrer 
antes de consumada a lesão, com o fito de impedi-la, ou quando 
menos de atalhá-la incontinenti, caso já se esteja iniciando.260 

É exatamente refletindo sobre a questão, considerando situações de extremada 

urgência que, se chamado, o juiz não pode ficar alheio ao pedido, devendo sobre ele 

decidir, notadamente após o constituinte estender mais claramente o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, e pouco depois criar mais um mecanismo de provimento 

liminar, a antecipação da tutela, cabível em rito processual que antes não se concebia 

qualquer concessão de caráter liminar, sem a paralela ou preparatória existência de 

processo cautelar. 

Nessa mesma esteira de raciocínio, complementa Zavascki: 

Ora, se o Estado assumiu o monopólio da jurisdição, proibindo 
a tutela de mão própria, é seu dever fazer com que os indivíduos a 
ela submetidos compulsoriamente não venham a sofrer danos em 
decorrência da demora da atividade jurisdicional. Sendo assim, é 
direito de quem litiga em juízo obter do Estado a entrega da tutela 
em tempo e condições adequadas a preservar, de modo efetivo, o 
bem da vida que lhe for decidido ou, se for o caso, obter dele 
medida de garantia de que tal tutela será efetivamente prestada 
no futuro.261 

A Constituição Federal nada mais fez do que garantir ao cidadão que as 

ameaças a seus direitos poderão ser levadas à tutela jurisdicional, que serão 

efetivamente apreciadas e decididas pelo Poder Judiciário. 

Naturalmente que, para efetivar-se essa garantia, necessário se faz que a 

legislação infraconstitucional disponibilize mecanismos para sua realização, o que o faz 

especialmente pelas vias impugnativas, em formas de ações e previsões de pedidos de 

urgências incidentais ou preparatórios. 
                                                           
260 MOREIRA, Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. In: Temas de Direito Processual Civil. 2ª 
série. p. 25. 

261 ZAVASCKI, Albino Teori. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 27-28. 
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Portanto, é lógico compreender que tanto o texto constitucional garante a análise 

da ameaça que a execução da coisa julgada pode gerar, ante a discussão de sua 

validade e acerto, pela via impugnativa própria, ação rescisória, como a legislação 

infraconstitucional oferece os meios para que seja levado à apreciação judicial tal 

pedido. 

Observe-se que, a prevalecer o entendimento de que não é possível suspender-

se a execução da coisa julgada, por nenhuma das vias, porque a certeza da coisa 

julgada é sempre mais e até mesmo elisiva de se enxergar fumaça do bom direito ou 

verossimilhança da alegação, ou mesmo urgência numa pretensão, estar-se-ia 

afirmando taxativamente que não poderia o juiz apreciar um argumento de ameaça a 

direito sustentado na ação rescisória que poderia justificar o imediato sobrestamento da 

execução. 

E então nada mais se estaria fazendo senão negar vigência à garantia 

constitucional de inafastabilidade da jurisdição de ameaça a direito, o que seria um 

retrocesso na relevante conquista desse direito fundamental. 

Nem mesmo é correto argumentar que não se está negando a jurisdição, porque 

esta será apreciada quando do julgamento definitivo da própria ação rescisória. Ora... 

quando do julgamento definitivo da ação rescisória, aquela ameaça deixará de ser 

ameaça para avançar à própria lesão ao direito. Nessa ótica, a assertiva nada mais faz, 

senão negar enfaticamente o acesso ao Judiciário no que tange não apenas a lesão a 

direito, mas especialmente a apreciação e prestação jurisdicional quanto à própria 

ameaça, como expressamente assegura o texto constitucional. 

Portanto, só é possível efetivar a garantia constitucional que assegura o acesso 

e a prestação jurisdicional também para as hipóteses de ameaça a direito enquanto 

ainda é ameaça, e assim em velocidade tal que se aprecie antes da transformação em 

lesão, sob pena de se estar tornando o preceito constitucional em garantia inútil. 

Dessa forma, se o pedido de suspensão da execução, decorre de alegação e 

demonstração de que seu início ou continuidade ameaça direito do autor da ação 
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rescisória, inelutável o pleito merece pronta e adequada apreciação, sem partir da 

premissa de que o pedido carrega pleito impossível, porque não há em definitivo 

qualquer norma que torne impossível a realização desse pedido. E ainda que existisse, 

esta norma estaria frontalmente inconstitucional, não sendo pois recepcionada pela 

Constituição de 1988. 

Em síntese, se a Constituição assegura ao cidadão o direito de receber a 

jurisdição sobre pedido urgente sobre ameaça a direito é porque criou para o próprio 

Estado o dever de apreciar em tempo hábil o respectivo pleito. 

Assim, se não fosse a cautelar ou a antecipação da tutela, seria o mandado de 

segurança ou qualquer outro mecanismo que se criaria para corresponder à garantia 

constitucional. O que não poderia, nem poderá ocorrer é a inexistência de instrumento 

para o cumprimento do imperativo constitucional.  
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Capítulo II 

A Antecipação da Tutela como Medida Excepcional 

2.1 A robustez da coisa julgada versus a fumaça do bom 
direito ou a verossimilhança do direito alegado. 2.2 Um 
exemplo de excepcionalidade, que justifica a antecipação 
parcial da tutela, para suspender a execução da coisa 
julgada. 

2.1 A robustez da coisa julgada versus a fumaça do bom direito ou a verossimilhança do 
direito alegado 

O problema de se suspender a execução não se limita à disposição da lei de que 

a rescisória não suspende a execução, superada pela garantia constitucional de 

inafastabilidade da jurisdição para situações de urgência, mas fundamentalmente na 

dificuldade de se encontrar fumaça do bom direito ou verossimilhança do direito 

invocado, quando se ataca exatamente a coisa julgada, fruto do debate e da prestação 

jurisdicional com suas seguidas revisões. 

Inequivocamente essa dificuldade extrema leva à exceção, a situação em que se 

mostra justificável a concessão de medida de caráter liminar que contrapõe-se à coisa 

julgada, o que quer dizer em outras palavras, raras serão as hipóteses, mas elas 

existem. 

A coisa julgada, em tese, não oferece somente a segurança jurídica que tanto se 

comenta, mas especialmente a distribuição da justiça, a definição precisa de quem 

possui o direito e em que medida.  

Na esfera penal, apenas para reforçar o raciocínio, é de se ver que a 

condenação com trânsito em julgado deixa para trás a presunção de inocência, outra 

garantia constitucional, para dar lugar à certeza da culpa. 
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E por isso se diz, no âmbito da Revisão Criminal, cujo propósito é a rescisão da 

coisa julgada penal, via a serviço apenas do condenado, que em seu julgamento 

havendo dúvida se resolverá em favor da coisa julgada, in dubio pro societat, 

diferentemente do que vigora na cognição precedente à coisa julgada, em que a dúvida 

da existência do crime, autoria ou culpabilidade do réu, sinaliza a direção da absolvição 

com esteio no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

A coisa julgada, portanto, oferece certeza, e assim o autor da ação rescisória 

enfrenta a presunção de estar errado, de estar colidindo com o que o Judiciário já 

decidiu, definitivamente, com o selo da coisa julgada. 

Aliás, nem se pode olvidar a importância da coisa julgada também como garantia 

constitucional consagrada no inciso XXXVI do artigo 5o, de que a lei não prejudicará a 

coisa julgada. Em sendo assim, que nem a lei pode afrontar a coisa julgada, então 

poder-se-ia indagar: como poderá a lei prever um mecanismo para afrontar a res 

judicata? 

Indiscutivelmente, se é a própria lei que prevê a Ação Rescisória, a indagação 

merece alguma reflexão, mas jamais para concordar com o simples silogismo de que a 

Ação Rescisória não teria lugar, porque para tal conclusão, necessário seria ignorar a 

aplicação efetiva da garantia constitucional, que claramente se destina à lei posterior à 

coisa julgada, que não retroagiria para afetá-la. 

E também porque a lei ao prever a Ação Rescisória não está ferindo a coisa 

julgada, mas oportunizando o aperfeiçoamento da jurisdição, celebrando com mais 

intensidade o valor Justiça ao, efetivamente, permitir a correção de mazelas execráveis 

no serviço jurisdicional, como a fraude, a corrupção, o conluio e outros artifícios que 

influem maleficamente na adequada distribuição da Justiça, já tratados no presente 

estudo. 

Nessa lógica, não seria a lei afrontando a coisa julgada, mas a coisa julgada 

dando lugar à nova prestação jurisdicional. 
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É nesse ponto portanto, que reside fundamentalmente a possibilidade de se 

admitir excepcionalmente um provimento de caráter liminar, eis que o próprio 

ordenamento acabou por admitir que aquela certeza oferecida pela coisa julgada, não é 

absoluta porque poderá ser modificada com o julgamento da Ação Rescisória, deixando 

margem, embora diminuta, para modificação da prestação jurisdicional anterior. 

E isto nos leva ao início de nosso raciocínio, de que a coisa julgada oferece a 

presunção de estar errado o autor da Rescisória, mas adverte a lógica do ordenamento 

de que essa presunção pode ser vencida pela demonstração em contrário. 

Leciona Galeno Lacerda que: 

A coisa julgada gera presunção relativa, e não absoluta, nos 
sistemas que adotam a revisão, enquanto não expirado o prazo de 
decadência, e naqueles em que a rescisória tem largo espectro, 
como no processo brasileiro.262 

Analisando o tema, Francisco Antonio de Oliveira argumenta: 

Ainda que se considere relativa a força da coisa julgada, 
enquanto não decorrido o período decadencial, o seu valor é, 
intuitivamente, maior do que o da ação rescisória e a quem a lei 
expressamente veda o efeito suspensivo (artigo 489, CPC).263 

O tema é realmente tormentoso, mormente no processo trabalhista, em que o 

empregado dificilmente terá condição econômica e/ou financeira para compor a 

execução em caso de sucesso do autor na rescisória. 

Todavia, a exemplo do que ocorre com o mandado de segurança em sede de 

coisa julgada e das exceções que comporta a regra geral, haverá caso em que o 

sucesso da rescisória seja de tal forma flagrante, v.g., sentença proferida por juiz 

absolutamente incompetente, que a concessão de cautelar será o único meio de evitar-

se mal maior. E pior do que violar o princípio da imutabilidade dos julgados, proferidos 

                                                           
262 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Forense, 1981. v. VIII. t. I 
.p. 115. 

263 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Ação rescisória: enfoques trabalhistas: doutrina, jurisprudência e 
súmulas. 2 ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p.35. 
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ao arrepio da lei, é implementar-se ilegalidade através da execução aparelhada, 

negando-se a cautelar na rescisória.” 

É de se concordar com o comentário do ilustre magistrado, exceto quando 

aponta que o artigo 489 veda a suspensão da execução, o que já foi tratado em tópico 

anterior, eis que o referido dispositivo, na verdade, apenas assinala que a ação 

rescisória não suspende a execução, sem que esteja de nenhum modo inviabilizando 

essa possibilidade, que simplesmente não se realiza sintomaticamente com o 

ajuizamento da Rescisória, mas dependerá de provimento judicial específico para esse 

mister. 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance 

Fernandes, analisando a questão na esfera da Revisão Criminal, abordam com muita 

propriedade o problema, confira: 

O ajuizamento da revisão criminal não tem efeito suspensivo, 
ou seja, não suspende a execução da sentença condenatória. 
Embora o Código não o diga expressamente, a negação de efeito 
suspensivo à revisão criminal decorre da necessidade de 
salvaguardar o instituto da coisa julgada, que só cederá quando o 
pedido revisional for julgado procedente. Normalmente, a 
credibilidade da coisa julgada superará os elementos 
argumentativos da impetração. 

No entanto, em determinadas hipóteses, a seriedade dos 
argumentos trazidos pelo réu, e até mesmo um começo de prova, 
poderão ser, num juízo sumário e provisório, tão convincentes que 
afetem substancialmente a certeza do direito estabelecida pela 
coisa julgada.264 

Portanto, se o juiz entender possível, desde logo, reconhecer que a presunção 

oferecida com a coisa julgada está equivocada, com assento no que fora demonstrado 

na Ação Rescisória, e ainda, vislumbrar o perigo na demora do provimento judicial, 

então estará inserido no estreito espaço onde terá lugar o provimento liminar que 

suspenda os atos de execução. 

                                                           
264 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 
Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, 
reclamação aos tribunais. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 327-328. 
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2.2 Um exemplo de excepcionalidade que justifica a antecipação parcial da tutela para 
suspender a execução da coisa julgada 

Exemplo recente de Ação Rescisória movida perante o Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal (Processo n° 2002.00.2.006168-4), por condomínio residencial em 

desfavor de empresa prestadora de serviços de manutenção, dimensiona com clareza 

solar, a relevância, em excepcionais situações, do significado de se existir pedido de 

urgência e alternativa de sua acolhida. 

No aludido caso, o condomínio aduz na ação rescisória que pretende 

desconstituir a coisa julgada que o condenou à pagar a empresa prestadora de 

serviços, centenas de milhares de reais, porque em verdade aquela empresa ajuizou 

ação de cobrança sustentando que prestou serviços por 2 anos ao condomínio, locando 

mão-de-obra e serviços de limpeza e conservação, sem que tivesse recebido por 

nenhum mês trabalhado. 

Ocorre que a ação de cobrança só foi ajuizada 2 anos depois de supostamente 

ter concluído a prestação dos serviços, ou seja, 4 anos depois de tê-lo iniciado, 

salientando que nos dois anos prestou ininterruptamente o serviço, disponibilizando 

inúmeros funcionários, sem incrivelmente receber nenhum centavo. Com a inicial, não 

fez juntar nenhuma prova de ter realizado cobrança amigável ou extrajudicial ao 

condomínio. 

A citação foi realizada por AR, sendo que quem recebeu a citação teria sido a ex-

síndica do condomínio, que não só teria deixado o posto, como também deixou de 

morar no condomínio (perdendo a condição de condômina), tudo antes de assinar o 

AR. Aliás, exatamente a mesma pessoa que teria contratado a empresa e que se 

utilizava durante o período do contrato de veículo cedido pela empresa prestadora para 

seu uso particular foi quem  compareceu ao local, em face da grande influência e 

acesso com os funcionários do condomínio, exclusivamente para receber a citação. 

Prosseguindo o exemplo, narra a exordial da Rescisória que, então, o 

Condomínio efetivamente não tomou conhecimento da ação de cobrança e assim não 

compareceu ao processo para apresentar defesa e colacionar os comprovantes de 
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pagamento de todo o período do contrato. Sendo revel e sofrendo o efeito da confissão 

ficta, o juiz sentenciou julgando procedente a cobrança, tendo esta sentença transitado 

em julgado, sem qualquer recurso, e iniciando-se a execução, quando, então, 

novamente citado, agora efetivamente tomou conhecimento do processo, oferecendo 

seus elevadores para penhora que foram recusados, indicando a exeqüente as contas 

do condomínio para penhora dos valores recebidos das taxas condominiais. 

Na respectiva ação rescisória, o condomínio apresentou os comprovantes 

autenticados dos recibos de pagamento das mensalidades dos contratos, bem como 

relatório de auditoria independente confirmando os pagamentos, muito embora 

revelasse irregularidades na gestão da síndica anterior. 

O pleito de antecipação parcial da tutela, para suspender a execução, foi 

concedido pelo Desembargador Relator, que compreendeu initio litis estar demonstrado 

o pagamento de tudo que se cobrou na ação de cobrança, bem como de vício de 

citação por fortes indicativos de conluio entre quem assinou o AR e a empresa 

prestadora de serviços, que, aliás, nem foi encontrada para receber a citação da ação 

rescisória, pois nos endereços constantes de seu contrato social e sucessivas 

alterações não funciona a respectiva empresa. 

A situação exemplificada nos mostra de modo clarividente que a impossibilidade 

de um pleito de urgência para obstruir a execução criaria situação absurda. Primeiro, 

porque o condomínio teria suas taxas condominiais penhoradas e assim não teria 

meios de adimplir com suas habituais obrigações, lembrando que o valor em execução 

são de várias centenas de milhares de reais, o que criaria situação caótica para o 

condomínio e seus condôminos. Por outro lado, poderia permitir a conclusão do 

processo de execução, com a transferência da importância penhorada, em dinheiro, 

para as mãos da empresa prestadora de serviços, que não tem registrado nenhum 

patrimônio conhecido em seu nome. 

Sendo assim, na provável hipótese de procedência da ação rescisória, concluída 

a execução, não seria possível restituir-se o valor recebido em dinheiro pela empresa 

prestadora de serviços, pois o dinheiro se dispersa com muita agilidade, a empresa não 
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possui nenhum patrimônio conhecido, já fechou suas portas sem baixa nos registros do 

comércio, só possui um sócio (os demais se retiraram da sociedade) e não se cumpriu 

o prazo estipulado para a inclusão de novo sócio (estando irregular a constituição da 

sociedade limitada), o único sócio pelo endereço residencial, mora em localidade muito 

humilde na cidade, e pelo capital social da empresa, presume-se não terá capacidade 

nem patrimônio para ressarcir quantia tão expressiva. 

Logo, a ação rescisória teria resultado absolutamente inútil sob o ponto de vista 

pragmático, e, assim, uma situação fraudulenta de ameaça relevante a direito não seria 

obstada, simplesmente pela presunção que oferece a coisa julgada. Ao contrário, ao 

estratagema desenvolvido ardilosamente teria se utilizado do aparelho estatal como 

ferramenta para obtenção de riquezas espúrias. 

Nesse passo, a coisa julgada seria como um casulo protetor que, ao invés de 

traduzir a certeza do direito e a idéia de distribuição de Justiça, estaria garantindo a 

consumação da fraude e oferecendo a impunidade aos malfeitores. 

Em definitivo, esse não pode ser o alcance da coisa julgada.  

Nessa lógica, há casos, como o aqui exemplificado, que a alegação e as provas 

carreadas com a própria exordial são de tal modo convincentes que escancaram o 

equívoco da coisa julgada e, assim, para preservar direitos e resguardar o valor Justiça, 

autorizam o provimento liminar e o sobrestamento da execução. 
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Capitulo III 

Compatibilidade da Antecipação da Tutela com o Rito Processual da 
Ação Rescisória 

 

3.1 Da compatibilidade do pedido de suspensão da execução 
no rito da Ação Rescisória. 3.2 A discussão sobre a natureza 
cautelar da decisão que suspende a execução da coisa 
julgada, frente à inovação do parágrafo sétimo do artigo 273 
do CPC. 

3.1 Da compatibilidade do pedido de suspensão da execução no rito da ação rescisória 

O artigo 491 do Código de Processo Civil remete ao procedimento ordinário após 

o prazo da contestação com ou sem a sua apresentação, deixando evidente que o 

processo de Ação Rescisória é processo de conhecimento, eis que estudado no Livro I, 

Título IX, do Código de Processo e muito se assemelha ao procedimento ordinário, 

inclusive dele se valendo em grande parte de seu processamento. 

O instituto da antecipação da tutela faz parte das disposições gerais do processo 

de conhecimento e respectivo procedimento (Capítulo I, do Título VII, do Livro I do 

CPC) e portanto aplicável aos procedimentos do processo de conhecimento, sem 

qualquer ressalva ou obstrução legal para aplicação ao procedimento da ação 

rescisória. 

O artigo 273 do CPC, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 8.952, de 

13 de dezembro de 1994, autoriza a concessão total ou parcial da tutela pretendida na 

ação, desde que o julgador se convença da verossimilhança da alegação ante a 

existência de prova inequívoca e mediante requerimento da parte. 

A modernização do Código de Processo Civil, com a inserção do instituto da 

antecipação da tutela, sem nenhuma ressalva de aplicação no que se refere à ação 

rescisória ou outra, nos faz avançar mais uma vez sobre a evolução da interpretação 
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que se faz do artigo 489 do CPC, em moldes a perceber que a ação rescisória não 

implica, por si só, a suspensão da execução, porque esta se assemelha ao 

procedimento ordinário, e o pleito inicial de uma ação ordinária, igualmente, não se vê 

correspondido nem parcialmente, pelo simples ajuizamento da ação, mas agora, se vê 

possível de ser antecipado com a nova redação do artigo 273, possibilidade que se 

estende também sobre a antecipação parcial da tutela na ação rescisória. 

E se diz que a suspensão da execução é parte integrante da tutela pretendida na 

Ação Rescisória, porquanto se procedente, inegável tornará juridicamente impossível a 

execução de título executivo judicial já rescindido. 

Nessa lógica, inelutável que a procedência da rescisória traz, ao menos implícita, 

a obstrução da execução. 

Logo, se o que se deseja é obstar a execução, então é certo que este pedido 

está contido no pleito mais amplo de rescisão da coisa julgada.  

3.2 A discussão sobre a natureza cautelar da decisão que suspende a execução da coisa 
julgada, frente à inovação do parágrafo sétimo do artigo 273 do CPC 

Evoluída a compreensão do cabimento de suspensão da execução pela 

impugnação da coisa julgada, em face da ação rescisória, há, segundo Bernardo 

Pimentel Souza 265, balizada corrente doutrinária formada por Ernane Fidélis, Freitas 

Câmara, Galeno Lacerda e Sérgio Bermudes que defende a via cautelar, preparatória 

ou incidental, para a suspensão da execução de coisa julgada atacada em ação 

rescisória. 

Numa ou noutra via (cautelar ou antecipação da tutela), a suspensão da 

execução já é admitida, nos estreitos limites da ação rescisória e segundo os requisitos 

próprios para um provimento de caráter liminar. 

A esse respeito, comenta o Professor Bernardo Pimentel Souza: 

                                                           
265 SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória.  2 ed. Belo Horizonte: 
Mazza, 2001. p. 536. 
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Se é certo que os dois institutos não podem ser confundidos, 
parece ser igualmente correto afirmar que o provimento 
jurisdicional de suspensão da execução do julgado rescindendo 
possui cargas antecipatória e cautelar. A carga antecipatória é 
revelada pelo parcial adiantamento de conseqüência importante 
da procedência da rescisória, qual seja, obstar a execução do 
julgado rescindendo. A carga cautelar é revelada pela preservação 
da utilidade do processo principal da rescisória. Basta imaginar a 
hipótese de a ação rescisória ter como alvo sentença de 
procedência proferida em ação demolitória. Aliás, é a existência 
das cargas antecipatória e cautelar no provimento jurisdicional de 
suspensão da execução do julgado impugnado pela rescisória que 
explica a divergência doutrinária e jurisprudencial que envolve a 
via processual. Mas a interessante discussão acerca do meio 
processual mais adequado à luz da carga predominante não deve 
comprometer um valor que ambos os institutos devem proteger: o 
perigo da demora. 

Por tudo, é possível concluir pela admissibilidade da suspensão 
da execução do decisum rescindendo tanto por meio de 
requerimento de tutela antecipada na própria ação rescisória como 
via ação cautelar, antecedente ou incidental. 266 

Embora, segundo o brilhante professor Bernardo, a discussão não merecesse 

tão significativa importância, eis que o perigo na demora, valor amparado por ambos 

institutos, é o que deve prevalecer, deixando transparecer que o pleito mereceria ser 

acolhido, se demonstrado o perigo da demora e a presença do direito invocado. 

Independentemente da via utilizada, o fato é que, ignorando-se a recente inserção do 

parágrafo 7º ao artigo 273 do CPC, o excesso de formalismo por parte dos julgadores, 

poderia significar, por exemplo, no indeferimento do pleito cautelar se o juiz entende 

que o correto seria o requerimento de antecipação de tutela, ou, ainda, o contrário o 

indeferimento do pleito de antecipação parcial da tutela, porque entenderia ser hipótese 

de cautelar. 

Essa situação pelo encaminhamento de pedido em desconformidade com a 

compreensão do Juiz acerca da via adequada, embora com assente na doutrina, 

poderia gerar exatamente o que se pretende impedir com o pedido, a inutilidade do 

provimento futuro, o perecimento do direito, a concretização da lesão que se ameaçava. 
                                                           
266 SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória.  2 ed. Belo Horizonte: 
Mazza, 2001. p. 537-538. 
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Logo, a pacificação da compreensão é, sim, bastante relevante para que, com 

segurança, aponte uma via que antes de oferecer a possibilidade de preservação do 

direito ameaçado, em que pese o natural risco de indeferimento porque ausente seus 

pressupostos, igualmente o risco de indeferimento por inadequado o caminho eleito, 

culminando quiçá na inutilidade de se renovar o pleito por outro percurso, porque o 

tempo despendido na discussão formal permitiu perecer o que se pretendia preservar. 

Entretanto, com a inserção do parágrafo sétimo no artigo 273, do CPC, resta 

mitigada a relevância da divergência, muito embora esta não desapareça totalmente, e 

ainda guarde precioso significado. Observe a novidade introduzida pela Lei nº 

10.444/02: 

Art.  273. 
[...] 
§7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer 

providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes 
os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter 
incidental do processo ajuizado. 

E isto acontece porque se o legislador admitiu também a antecipação da tutela, 

para situações próprias de provimento cautelar, é porque sugeriu claramente que o 

autor formule mesmo a medida cautelar em forma de requerimento de antecipação da 

tutela, de certo modo desprezando as diferenças que a doutrina traçou de estabelecer 

para um e outro instituto. 

Analisando a inovação legislativa, destaca o magistrado Jansen Fialho de 

Almeida interessantes observações: 

A evolução processual foi enorme, embora a princípio não 
pareça. Só o tempo vai confirmar minhas argumentações. [...] 

Com efeito, encerrou-se a divergência sobre a impossibilidade 
de o julgador proferir decisão de natureza de medida cautelar, em 
pedido de antecipação da tutela, podendo em ambos os casos, 
como é óbvio, serem dadas em conjunto, parcial ou totalmente. 

Vê-se que o legislador pátrio acabou com aquelas decisões de 
cunho processual que de nada servem para o julgamento da lide, 
de direito material. Muitas vezes ajuizava-se uma ação cautelar e 
era indeferida porque se confundia com o mérito; outras vezes, a 
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tutela buscada era antecipatória e indeferida porque acautelatória. 
Por aí vai. 

Com a legislação nova, toda essa discussáo jurídica sem 
utilidade prática acabou. Se o magistrado entender que o pedido 
requer providência acautelatória e não antecipatória de mérito, 
deverá deferi-lo, desde que presentes os seus pressupostos 
autorizadores. 

Pode também, perfeitamente, deferir a antecipação da tutela 
em parte do pedido e na outra parte proferir decisão de natureza 
de medida cautelar, pois enquanto a primeira antecipa o mérito, a 
segunda tem a finalidade de assegurar, proteger a eficácia da 
tutela a ser perseguida no final do processo. 

Nesse prisma, hoje, desnecessário que a parte ajuíze uma ação 
cautelar preparatória ou incidental para obter o provimento de 
natureza cautelar, podendo ser obtido no bojo dos próprios autos 
do processo de conhecimento, diria até do processo de execução, 
__por força do artigo 598 do CPC, que determina a aplicação 
subsidiária das disposições que regem o processo de 
conhecimento ao executivo – a contar de sua distribuição, como 
prescreve o artigo 263 do mesmo Códex.267 

A possibilidade de antecipação de tutela para situação de provimento cautelar 

aproxima os dois institutos, e há quem já avalie até que a novidade estaria por decretar 

o desuso da via cautelar, como analisa o Prof. José Alberto Araújo de Jesus, que 

assevera o seguinte: 

Diante dessa mudança, qual o interesse que a parte terá, a 
partir de agora, em ajuizar uma ação cautelar incidental autônoma, 
se poderá pedir a tutela cautelar na ação principal? Não vejo 
nenhuma razão para tal medida, até porque só lhe traria mais 
ônus, uma vez que teria de arcar com as despesas de honorários 
advocatícios, custas, provas, etc. 

A novidade na mencionada Lei 10.444/02 vem confirmar aquilo 
que já vem sendo previsto por todos: o fim do processo cautelar, 
que há muito tempo vem sendo desprestigiado. Inúmeras 
decisões, tanto na primeira instância quanto nos tribunais, vêm 
concedendo a tutela cautelar de forma satisfativa, embora, em 
regra, não se admita medida cautelar com efeito satisfativo.  

[...] 

                                                           
267 ALMEIDA, Jansen Fialho de. A Tutela Antecipada e seus efeitos nos processos de conhecimento e 
execução, em face da lei nº 10.444/2002. Revista Justilex, n. 12. p. 48-49. 
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Assim, a meu ver, o processo cautelar em nosso ordenamento 
jurídico está com os dias contados.268 

Entretanto, isto não quer dizer que as divergências não guardem mais nenhuma 

relevância prática mas, sim, que a prudência dos causídicos, acerca de eventuais 

divergências quanto à compreensão de ser o pleito cautelar ou de antecipação da 

tutela, deve recomendar que, o pedido esteja, preferencialmente, inserto como de 

antecipação da tutela, ainda que sucessivamente, na forma do parágrafo 7º do artigo 

273, e no bojo da própria ação rescisória, eis que a fungibilidade deve imperar na 

compreensão do julgador, mesmo o mais formalista, nesse encaminhamento teria 

dificuldade de negar sob o argumento de ter sido formulado um pedido pelo outro, 

porque ambos agora estão contemplados nas hipóteses de antecipação da tutela, o que 

não acontece inversamente. 

Em sendo assim, a advertência do desuso da cautelar, senão se tornará 

realidade, em face peculiaridades e aplicações que nem sempre serão alcançadas 

pelas ações de conhecimento, ao menos diminuirão sensivelmente logo que os 

profissionais, notadamente da advocacia, se derem conta, efetivamente, da ampliação 

da antecipação da tutela e de sua extensão sobre hipótese de provimento cautelar. 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance 

Fernandes, ao analisarem a hipótese de suspensão da execução pelo ajuizamento da 

Revisão Criminal, assinalam a aplicação analógica do artigo 273 do CPC para justificar, 

na esfera penal, a concessão de antecipação da tutela, vejamos: 

Outros ordenamentos prevêem a suspensão da sentença 
condenatória, com liberação do condenado e aplicação de 
medidas coercitivas equivalentes às relacionadas à liberdade 
provisória. 

V. artigo 635, 1, CPP Italiano. O Código Modelo de Processo 
Penal para Ibero-américa, no artigo 363, prescreve: “A 
interposição da revisão não suspende a execução da sentença. 
Sem embargo, em qualquer momento da tramitação, o tribunal 
competente poderá suspender a execução da sentença e liberar o 

                                                           
268 JESUS, José Alberto Araújo de. Será o fim do processo cautelar?. Revista Justilex. N. 10 ed. p. 20. 
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imputado, inclusive aplicando, se for o caso, uma medida de 
coerção. 

No ordenamento brasileiro, como visto, a lei processual penal 
nada prescreve. No entanto, podem-se aplicar analogicamente, 
em favor do réu, os dispositivos do Código de Processo Civil que 
prevêem o poder geral de cautela do juiz (artigo 798) e agora, 
mais do que nunca, o dispositivo que regula a antecipação dos 
efeitos da tutela pretendida, no próprio processo de conhecimento 
(novo artigo 273 CPC, na redação da Lei 8.952/94). 

Claro que se trata de medidas de urgência, provisórias, cuja 
aplicação demanda a configuração do periculum in mora (este, 
evidente na hipótese de encarceramento) e do fumus boni iuris 
(ou, como prefere o artigo 273, prova inequívoca da 
verossimilhança da alegação).269 

Os comentários dos renomados doutrinadores, embora sobre a esfera penal e a 

respectiva Revisão Criminal, montam sede na esfera civil e na própria antecipação da 

tutela, socorrendo-se da analogia para amparar a tese que abraçam de aplicação da 

antecipação da tutela, instituto do processo civil, também no processo penal, 

notadamente pretendendo suspender a execução da sentença penal condenatória. 

E se desenvolvem tal argumentação é porque já partem, inegavelmente, da 

premissa de que o instituto da antecipação da tutela tem igual aplicação na ação 

rescisória, a ação que mais guarda afinidades com a Revisão Criminal, eis que ambas 

pretendem desconstituir a coisa julgada. 

E consistentes são os argumentos aduzidos, porque uma análise ponderada da 

importância da coisa julgada e da verdadeira essência da antecipação da tutela, implica 

conferir que se o instituto apenas preconiza que é possível conceder antecipadamente, 

porque já se formulou a convicção com assento em prova inequívoca, aquilo que se 

concederá na oportunidade da sentença, não há, em verdade, qualquer absurdo nessa 

lógica, senão a aceleração do efeito da prestação jurisdicional, sem abdicação de seu 

futuro aperfeiçoamento, até mesmo, se for o caso, com a revogação daquela medida. 

                                                           
269 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 
Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, 
reclamação aos tribunais. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p.328. 
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Essa compreensão também esposa o magistrado José Edvaldo Albuquerque de 

Lima: 

A tutela antecipada é, como assentado por todos os 
comentadores das alterações do Código de Processo Civil, a 
grande novidade destas mudanças que o referido Código sofreu, 
por possibilitar a agilização da prestação jurisdicional, com a 
realização imediata da pretensão e, conseqüentemente, com o 
atendimento de situações que não podem aguardar o término do 
processo, porque presentes os riscos de lesão do direito.270  

Neste sentido, veja-se a lição do mestre Marinoni: 

Preserva-se, assim, o princípio de que a demora no processo 
não pode prejudicar o autor que tem razão e, mais do que isso, 
restaura-se a idéia – que foi apagada pelo cientificismo de uma 
teoria distante do direito material – de que o tempo do processo 
não pode ser um ônus suportado unicamente pelo autor.  

Ressalte-se ainda que, com a recente implantação da tutela 
antecipada no Código de Processo Civil, como já dito acima, não 
mais se faz necessária a utilização de medidas cautelares para se 
conseguir o efeito que possibilita a suspensão da execução, desde 
que preenchidos os requisitos legais. [...] Assim, impõe-se a 
aplicação da tutela antecipada em ação rescisória para assegurar 
a realização do direito no aguardo da efetividade do resultado 
final, devido, muitas vezes, à longa espera da sentença definitiva. 
271 

Acrescenta o Prof. Bernardo Pimentel: 

Partindo do novo artigo 273 do Código de Processo Civil, 
formou-se respeitável corrente doutrinária e jurisprudencial em 
favor do instituto da tutela antecipada. Com efeito, o artigo 273 
não proíbe a antecipação da tutela em ação rescisória, 
especialmente a parcial, para sustar a execução do julgado 
rescindendo. É o entendimento predominante, tanto que restou 
consolidado na conclusão nº 6 do 9º Encontro dos Tribunais de 
Alçada: “É cabível a concessão de tutela na ação rescisória, 
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visando à suspensão dos efeitos práticos da sentença 
rescindenda” (In Boletim da AASP, nº 2.027, Suplemento, p. 10)272 

Ademais, o parágrafo único do artigo 71 da Lei nº 8.212, com a redação da Lei nº 

9.032, expressa que “será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e 

revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso 

de fraude ou erro material comprovado.” 

Em que pese a aplicação específica do dispositivo em comento, é de se ver que 

pela lógica do artigo 126 do Código de Processo Civil, é perfeitamente razoável 

estender-se tal medida para os demais casos, por aplicação analógica. 

E nem é necessário tanto esforço na aplicação do Direito, eis que não há 

qualquer óbice no ordenamento para aplicação do artigo 273 do CPC no âmbito da 

ação rescisória. 

É também a interpretação moderna que os tribunais pátrios vem solidificando, 

consoante se vê da orientação do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro 

Ari Pargendler, no RESP 81529/PI, da 2ª Turma, publicada no DJ de 10/11/1997, com a 

seguinte ementa: 

 
Recurso Especial. Administrativo e Processo Civil. Atribuição de 

efeito suspensivo a ação rescisória. 1. Antecipação da tutela. A 
partir da lei 8.952, de 1994, a atribuição de efeito suspensivo a 
ação rescisória deve ser requerida, nos respectivos autos, como 
antecipação da tutela, e não mais por meio de ação cautelar. 2. 
Cabimento. A regra do artigo 489 do CPC cede sempre que, sem 
a atribuição de efeito suspensivo à ação rescisória, se possa 
prever que o acórdão, mesmo se o pedido for julgado procedente, 
não terá utilidade. Recurso Especial não conhecido.273 

A jurisprudência emanada da corte máxima na interpretação da lei federal é 

indicativo firme da evolução na interpretação do próprio artigo 489 do Código de 
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Processo Civil, desde a Súmula nº 234 do extinto TFR, não se enxergando mais como 

óbice à suspensão da execução, como sempre foi, em essência, a sua aplicação. Eis 

que o significado de proibição que lhe emprestaram muitos respeitados doutrinadores 

como Coqueijo Costa, que asseverou: “assim parece-nos impraticável deferir medida 

cautelar para estancar o fluxo da execução do comando sentencial rescindendo, pois se 

inverteria por via oblíqua, a dicção proibitiva do artigo 499 do CPC” (sic) 274, não se 

mostra mais correto. 

Não se pode deixar de ressaltar, até como reverência à grande cultura do 

Ministro Coqueijo Costa, que deixou saudosos seus discípulos desde 1988, que sua 

obra, naturalmente, não sofreu sua direta atualização, eis que hoje, na sétima edição, é 

atualizado por outros importantes juristas. Entretanto, a interpretação desenvolvida pelo 

notável professor, anterior à Constituição de 1988, não pode considerar a garantia 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição no tocante à ameaça a direito, inserido 

na nova ordem constitucional, e muito menos conhecer a inovação da antecipação da 

tutela, inserida pela Lei nº 8.952/94. 

Seja como for, o norte jurisprudencial atualizado admite a antecipação da tutela 

como via eficaz para sobrestar a execução, desde que preenchidos os respectivos 

pressupostos para a concessão da antecipação da tutela. 

E agora, com a inovação trazida pela Lei nº 10.444/02 que introduziu os 

parágrafos sexto e sétimo no artigo 273 do CPC, a tendência mais natural é de que os 

advogados, rapidamente, assimilem a novidade, e progressivamente deixem de pugnar 

pela paralisação da execução, em ação cautelar, para só o fazer em requerimento de 

antecipação parcial da tutela, deixando aos magistrados a simples divergência de 

fundamentação para deferirem o pedido como cautelar ou tutela antecipada, conforme 

suas convicções, sem contudo, afetar o resultado prático da medida. 

3.2.1 Análise das hipóteses do artigo 273 do CPC que 
servem como fundamento para a concessão da antecipação 
da tutela para suspender a execução 
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Superadas as discussões sobre a possibilidade de deferimento liminar para 

estancar o fluxo da execução de título executivo judicial, em face do ajuizamento de 

ação rescisória pretendendo a desconstituição da respectiva coisa julgada, bem como 

de que a via mais apropriada para pleito dessa natureza ser o pedido de antecipação 

de tutela, notadamente após a adição do parágrafo sétimo ao artigo 273 do Código de 

Processo Civil, urge agora que se analise se todas as hipóteses que amparam o 

instituto da antecipação da tutela, no caso específico da ação rescisória, também 

justificariam a concessão da tutela antecipada. 

O caput do artigo 273 do CPC apresenta o pressuposto da verossimilhança da 

alegação e assinala a conjunção aditiva “e”, para demonstrar que junto com a 

verossimilhança necessário se mostra a presença, concomitante, de outro pressuposto, 

que poderá ser o do inciso primeiro, qual seja:  

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total 
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, 
desde que, existindo  prova  inequívoca,  se  convença  da 
verossimilhança da alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou 

O teor do inciso primeiro deixa claro tratar-se da urgência da medida, 

configurando a clássica idéia do perigo da demora. 

E até aqui, como vimos e enfatizamos, foi exatamente dessa hipótese de 

urgência que se utilizou doutrina e jurisprudência para justificar o cabimento da 

antecipação da tutela. 

Entretanto, resta analisar a hipótese do inciso segundo, destacando que o caput 

do dispositivo legal, utilizou a adição “e”, enquanto o inciso primeiro, ao seu final, 

utilizou da alternativa “ou”, de forma que para a concessão da antecipação da tutela 

poderá se utilizar do caput mais o inciso primeiro, ou do caput mais o inciso segundo, 

que diz o seguinte: 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu. 
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No inciso segundo, já se vê situação que por si não transporta a idéia de 

urgência, mas uma medida sancionatória pela postura do réu. Resgatando o contexto 

de se tratar da Ação Rescisória, ressalte-se que o réu nesta ação, será o beneficiado 

pela coisa julgada, ou seja, o exeqüente na execução que se deseja sobrestar. 

Dessa forma, para que se caracterize a hipótese do inciso segundo, é inelutável 

que o processo de ação rescisória já se tenha iniciado e decorrido algum lapso de 

tempo, suficiente ao menos, para que se possa sinalizar que o réu está abusando do 

direito de defesa ou tendo postura manifestamente protelatória. 

E isto quer dizer que não se dará o pedido de antecipação da tutela fundado 

nesse inciso, no bojo da própria exordial, afinal a postura abusiva ou protelatória do réu, 

terá que se desenvolver no curso da própria ação rescisória. 

Convergente com essa conclusão, é a lição de Beatriz Catarina Dias: 

Importa atentar também para a circunstância de que os 
requisitos elencados no inciso segundo do artigo 273, pela sua 
natureza, só podem ser verificados após instaurada a relação 
processual. Somente no curso do processo é possível a 
constatação de que o réu age no sentido de provocar o 
retardamento da prestação jurisdicional. Por essa razão descabe 
formular pedido de antecipação de tutela na peça preambular, 
com fulcro na conduta inadequada do réu: “face ao constante do 
citado inciso, a antecipação de tutela jurisdicional só pode ser 
requerida no curso do processo, incidentalmente, após a formação 
da relação processual, nunca em processo autônomo 
preparatório, nem com a inicial do processo de conhecimento.275 

Entretanto, não se pode ignorar que a discussão gira em torno de uma ação 

rescisória, onde a coisa julgada merece a consistência que lhe é própria, e essa 

presunção de certeza, típica da coisa julgada, favorece o réu da ação rescisória, porém 

é o próprio réu, que igualmente pode ficar prejudicado por se eternizar uma discussão 

que não permite que a decisão que lhe fora favorável alcance a condição de 

absolutamente imodificável pelo completo encerramento da ação rescisória e decurso 

do prazo decadencial para nova ação da mesma natureza. 
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Assim, se por um lado a demora da ação rescisória pode ser prejudicial para o 

réu, pode também lhe ser favorável, notadamente se sua postura visa estender o 

processo de ação rescisória até que se conclua o processo de execução e se beneficie 

da satisfação daquele objeto, e até mesmo se já vislumbra a larga probabilidade de 

procedência da ação rescisória, enquanto esta não for concluída, continuará sendo 

beneficiado pela coisa julgada. 

Nesse passo, é de se perceber que é possível realmente uma conduta 

protelatória do réu, assim como o abuso do direito de defesa, que se daria, por 

exemplo, com a prática absolutamente desarrazoada de mecanismo de defesa, como 

requerimentos, recursos em excesso intolerável, produção de provas que sabe não 

existir, ocultar-se das intimações, simular doenças com o único fito de se ganhar tempo 

e, assim, retardar a conclusão da ação rescisória. 

Na verdade, vai se recair como proteção indireta das hipóteses do inciso 

segundo, na mesma proteção alcançada no inciso primeiro, qual seja, solução em 

tempo razoável, hábil. 

É certo que na hipótese do inciso primeiro, a preocupação com o tempo da 

solução é muito mais evidente que no inciso segundo, porém nele também é possível 

notar essa preocupação, em segundo plano. 

Até mesmo porque o abuso do direito de defesa e o procedimento protelatório 

são artifícios que se utilizam, nitidamente, para se ganhar tempo, para delongar o 

processo e distanciar a conclusão final. 

A urgência nesse caso será também observada, só que em grau diferente, por 

isso é de se concluir que o inciso segundo também autorizaria a antecipação da tutela 

para sobrestar a execução, claro em situação que reclama muito maior cautela do 

julgador, para sua concessão, do que a do próprio inciso primeiro, eis que se está 

avaliando a postura do réu, o que exige prudência para não se precipitar em edificar a 

convicção de tratar-se de abuso do direito de defesa ou postura protelatória. 

Luiz Guilherme Marinoni acentua com muito acerto: 
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A crise da justiça civil está aos olhos de todos; é preciso que os 
tribunais aceitem a obviedade de que não pode haver efetividade 
sem riscos. O que importa saber é se vale a pena correr riscos, ou 
se é melhor permanecer paralisado pelo medo, na imparcialidade 
da ordinariedade, onde imaginam os ingênuos que o juiz não 
causa prejuízo.276 

Para uma célere prestação jurisdicional, terá que se conviver com alguma dose 

de risco inelutável é decidir se é menos ruim o risco do erro pela precipitação, passível 

de correção, ou do perecimento do direito, sem livrar-se completamente do erro e da 

injustiça, muitas vezes de conseqüências indeléveis.  

Todavia, uma questão merece melhor reflexão, para que se possa efetivamente 

concluir pela concessão da antecipação da tutela com espeque no inciso segundo do 

artigo 273 do CPC para sobrestar a execução.  

E a questão reside exatamente em que o pedido de antecipação da tutela seria o 

sobrestamento da execução, enquanto a presença das hipóteses do inciso segundo 

seria apenas o fundamento para tal concessão e, nesse ponto, se retorna ao velho 

dilema se a decisão tem ou não natureza cautelar, eis que visa assegurar a utilidade da 

procedência da ação rescisória, muito embora se antecipem também os efeitos da 

procedência da rescisória. E, por isso, sábio foi o legislador ao adicionar o parágrafo 

sétimo ao artigo 273, reunindo num só pedido ambas naturezas. 

Sendo assim se o curso da execução representa uma ameaça, a ponto de se 

pedir como antecipação da tutela o seu sobrestamento, é porque a urgência vem 

implícita, de tal modo que na situação específica o inciso segundo virá sempre 

acompanhado do inciso primeiro, reunindo amplos fundamentos para a concessão da 

antecipação da tutela, cujo objeto seja, efetivamente, sobrestar a execução. 

Portanto, é perfeitamente possível a concessão com fulcro no inciso segundo do 

artigo 273, do CPC, para obstar o curso da execução da coisa julgada, mas nesses 

casos sempre estará, ao menos implícita, a presença do fundamento do inciso primeiro, 
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de certo modo fotografando a natureza mista deste tipo de decisão liminar, que 

congrega, em um só momento, antecipação dos efeitos da tutela e provimento cautelar 

para assegurar utilidade de sua decisão. 

3.2.2 Da análise de cabimento da antecipação da tutela para 
rescindir a coisa julgada 

Até aqui, restou estudada a viabilidade de concessão da antecipação parcial da 

tutela, por quaisquer de seus fundamentos, para determinar o sobrestamento da 

execução. 

Porém, este estudo objetiva também analisar se é possível a tutela antecipada 

no todo, não parcialmente, ou seja, se poderá o juiz convencido da verossimilhança da 

alegação por prova inequívoca, e quiçá até pela ausência de combate à tese do autor, 

deixando incontroversos os fatos, como preceitua o parágrafo 6º do artigo 273, 

introduzido pela Lei nº 10.444/02, rescindir a coisa julgada, em provimento antecipado. 

Indiscutivelmente, esse ponto merece profunda reflexão. E isto porque, se é 

possível antecipar parcialmente a tutela, será possível também antecipá-la totalmente, 

rescindindo desde logo a coisa julgada? 

O parágrafo sexto do artigo 273, do CPC, expressa: 

§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando 
um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 
incontroverso. 

Mas, não se pode perder de vista o que discutimos em sede de ação rescisória, 

e não será nem mesmo a revelia suficiente para tornar procedente o pleito rescisório, 

por se tratar de direito indisponível, como estabelece o artigo 320, inciso segundo, do 

CPC: 

Artigo 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado 
no artigo antecedente: 

[...] 
II – se o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 

Essa é a doutrina de Francisco Antonio de Oliveira: 
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A coisa julgada é irretratável pela vontade das partes. Embora 
de conotação relativa, enquanto não transcorrido o prazo 
decadencial no qual teria lugar a rescisória, transcorrido este 
projeta-se de forma absoluta. 

[...] 
Assim, ainda que o réu não apresente defesa, em Ação 

Rescisória não haverá falar em revelia, prosseguindo-se na 
regular instrução do processo, quando e se for o caso. Ademais, 
poderá haver conluio entre as partes com o objetivo de conseguir-
se, por vias indiretas, a retratação da coisa julgada. Para tanto, 
bastaria que o réu da Ação Rescisória deixasse de apresentar 
defesa.277 

Preleciona Barbosa Moreira que a revelia não produz, na rescisória, o efeito 

previsto no artigo 319, conforme artigo 320, inciso segundo, do CPC:  

Daí serem inaplicáveis as disposições dos Caps. IV e V que 
com tal efeito se relacionam (arts. 324 e 330, II). Aliás, o código, 
no dispositivo ora comentado, não contém remissão ao Cap. III, 
onde se localiza o artigo 319; afasta, portanto, a incidência das 
regras que, nos dois outros Capítulos, com aquele se articulam. 
Conclui-se que, na rescisória, o julgamento antecipado da lide 
unicamente pode ocorrer nos casos do artigo 330, I.278 

Logo, em sede de ação rescisória, a ausência de combate não implicará a 

admissão dos fatos, nem necessariamente a procedência da Rescisória.  

Nesse caso, deve-se prestigiar a coisa julgada, enquanto se discutia somente o 

sobrestamento de um efeito da coisa julgada, mostrava-se possível e até razoável em 

situações excepcionais, mas quando se busca, antecipadamente, a própria substituição 

da coisa julgada, em sua totalidade, parece que uma decisão interlocutória não poderia 

ter essa força e alcance, sob pena de aviltar a coisa julgada, substituindo uma sentença 

definitiva transitada em julgado, por uma mera decisão interlocutória, passível de 

recurso, e até de revogação quando da prolação da sentença definitiva. 
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2ª série. p. 180. 



 

 

171
 
 

 

Parece uma temeridade ir tão longe com a perspectiva da antecipação da tutela, 

que não estará simplesmente assegurando um direito, conservando utilidade, 

obstruindo um ou outro efeito, mas estará completamente substituindo a coisa julgada, 

quiçá fruto de decisões colegiadas dos tribunais superiores, pela simples decisão 

interlocutória e monocrática, possivelmente até proferida antes de se ouvir a outra 

parte. 

Em outro exemplo, em que o processo de conhecimento tenha sido julgado 

improcedente, cuja decisão transitou em julgado, oferece o autor, o mesmo que 

sucumbiu anteriormente, ação rescisória fundada em documento novo, que 

demonstraria de modo inequívoco o desacerto da coisa julgada e o direito pretendido 

na ação, e pugna em sede da ação rescisória pela antecipação da tutela. 

Se o pleito de antecipação da tutela pretender, por exemplo, a reintegração a 

cargo público, de onde foi demitido em processo disciplinar que pugna pela anulação, é 

perfeitamente admissível, embora desde que preenchidos os pressupostos, 

especialmente pela natureza de alimentos que a remuneração do servidor público 

enseja. 

Nesse exemplo, a antecipação da tutela não assegurou a totalidade da tutela, 

mas apenas uma parte dos seus efeitos. 

Porém, não será razoável que a decisão concessiva da antecipação já declare 

rescindida a coisa julgada, desconstituindo-a de pronto em todos os seus efeitos, 

porquanto aí se estaria, verdadeiramente, substituindo na plenitude a coisa julgada por 

uma prestação jurisdicional provisória e interlocutória, passível de recurso e não 

passada em julgado. 

Assim, não parece, em definitivo, possível conceder a antecipação total da tutela, 

em sede de Ação Rescisória, senão parcial para alcançar um ou outro efeito, 

notadamente o de sustar o curso da execução da coisa julgada, ou conceder 

antecipadamente algum efeito que seria conquistado com o provimento final. 
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E o principal argumento jurídico para se obstruir a concessão total da tutela 

pretendida de modo antecipado, que implicaria em rescindir de pronto a coisa julgada, é 

exatamente a impossibilidade de se acolher como comprovada a verossimilhança do 

direito invocado contra a coisa julgada, em afronta à presunção de estar certa a coisa 

julgada. 

Ou seja, como poderia em provimento antecipatório, em decisão interlocutória, 

monocraticamente, dizer que a coisa julgada em sua totalidade é um erro, superando a 

presunção que esta proporciona, se esta decorreu de sentença definitiva. 

Para que pudesse substituir a coisa julgada, necessário seria uma decisão 

definitiva, o que não se enxerga da decisão interlocutória de concessão da tutela 

antecipada. Como poderia substituir o definitivo, só com o provisório. Esta substituição 

seria assim provisória, logo não é possível denominá-la “coisa julgada”, se o que se 

teria é apenas “coisa provisoriamente julgada”. 

Por isso, não parece concebível a concessão antecipada e plena da tutela 

pretendida, mas apenas parcial.  

É certo que essa restrição, provavelmente, não carregue efeito prático algum, 

pois quando se busca a antecipação da tutela, em verdade se pretende alcançar um 

determinado objetivo concreto, e não a mera satisfação subjetiva de se ter a declaração 

judicial do reconhecimento daquele direito. 

E dificilmente se verá, no dia-a-dia forense, pedido de antecipação da tutela 

integral. Ainda quando não declarado, os pedidos são na expressiva maioria parciais, 

basta ver que a tutela definitiva carrega, quase sempre, o pleito de condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios, próprios da sucumbência, e que só são 

apreciados na sentença definitiva, o que por si só já revela que a tutela em sua 

plenitude é sempre maior que a tutela que se requer antecipadamente, que é uma 

fração do total, maior ou menor, mas uma fração.  
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CONCLUSÕES 

1. A concepção da ação rescisória brasileira pode ter-se inspirado na querella 

nullitatis da Itália e na restitutio in integrum de origem romana. 

2. A ação rescisória se concretiza pela junção de cinco elementos: ação; 

desconstituição de sentença de mérito; trânsito em julgado da sentença a ser 

desconstituída; eventual rejulgamento; a utilização do remédio esgota-se nas nove 

possibilidades taxativas, enumeradas no artigo 485 do Código de Processo Civil. 

3. A natureza jurídica da ação rescisória, por excelência, é constitutiva negativa. 

Ocorrendo negativa do juízo de admissibilidade, a decisão é meramente processual. Na 

improcedência do iudicium rescindens, a decisão é meramente declaratória. Em face do 

iudicium rescisorium, a decisão pode assumir todas as feições admissíveis: 

declaratória, constitutiva, condenatória, conforme a prestação jurídica apresentada às 

partes. 

4. Além da legitimação conferida pelo artigo 487 do Código de Processo Civil, 

aplicam-se também os princípios gerais relativos à legitimatio ad causam, condicionado 

ao disposto no artigo 3 º da lei processual civil brasileira. 

5. Os pressupostos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil são: 

sentença de mérito transitada em julgado; um dos motivos de rescindibilidade do 

julgado  previstos, especificamente, em rol taxativo no mencionado dispositivo. 

6. O artigo 486 do Código de Processo Civil  é tecnicamente imperfeito, em razão 

de três terminologias empregadas inadequadamente: “atos judiciais”, “rescindidos” e 

“nos termos da lei civil”. “Atos judiciais” em lugar de atos processuais, atos das partes. 

“Rescindidos” em lugar de nulos ou anulados. E “nos termos da lei civil” em lugar de 

“nos termos da lei material”, porque o ato jurídico pode ser regido pelo direito público ou 

qualquer outro direito. 
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7. O artigo 486 do CPC prevê duas categorias de atos judiciais (atos das partes): 

atos que não dependem de sentença; atos seguidos de sentença meramente 

homologatória. 

8. O artigo 485 do CPC trata de sentença de mérito, que produz coisa julgada 

material, passível de ação rescisória. 

9. Quanto aos efeitos da ação anulatória, três hipóteses serão consideradas: a) 

ação anulatória ajuizada no curso do processo primitivo: suspende-se o feito, desde 

que nele a sentença de mérito dependa do julgamento da ação anulatória, conforme 

previsão do artigo 265, IV, a, primeira parte; b) a influência da ação anulatória em 

relação à sentença meramente homologatória em que, sendo procedente o pedido de 

anulação do ato homologado, na ação anulatória proposta após o trânsito em julgado 

da sentença proferida no processo primitivo, não poderá subsistir a sentença 

homologatória; c) anulação de ato praticado no processo de execução: anulado o ato 

no processo de execução, da mesma forma anular-se-ão os demais atos do processo 

de execução. 

10.   A competência para o conhecimento e julgamento da ação rescisória é dos 

Tribunais. A forma de julgamento no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal 

de Justiça será prevista  pelos respectivos Regimentos Internos. Quanto aos Tribunais 

Estaduais, observar-se-á a norma de organização judiciária local. 

11. O julgamento da ação rescisória comporta três etapas sucessivas: juízo de 

admissibilidade, exame do pedido de rescisão e exame do pedido de novo julgamento. 

12. Os recursos cabíveis de decisão proferida em ação rescisória são: embargos 

de declaração; embargos infringentes; recurso especial e extraordinário para o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente; agravo 

interno; recurso adesivo. 

13. É possível a rescisão do julgado da ação rescisória, em face de três 

pressupostos: a ocorrência, no julgado da ação rescisória que se pretende 

desconstituir, de um dos vícios elencados no artigo 485 do CPC; a decisão seja de 
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mérito e tenha transitado em julgado; e, esteja dentro do prazo decadencial de dois 

anos. 

14. O surgimento da antecipação da tutela promove a Justiça mais rápida, ao 

menos em tese, sendo possível a concessão da tutela do bem, ainda que  

provisoriamente, antes de ser proferida a sentença de mérito, mediante preenchimento 

dos requisitos necessários. 

15. Antes da construção legal da tutela antecipada, prevalecia tão-só a proteção 

à segurança jurídica, aos métodos processuais formais, garantidores do princípio da 

ampla defesa, que podem ser usados para fins protelatórios e danos irreversíveis aos 

jurisdicionados. 

16. A tutela antecipada é mecanismo importante na suplantação de risco do 

perecimento do direito, a ser usada com cautela pelo magistrado, de acordo com as 

necessidades do caso concreto, sem descurar da necessidade de garantir a efetividade 

da jurisdição. 

17. A tutela antecipada tem caráter provisório, pode ser revogada a qualquer 

momento e o objeto antecipado é o objeto pedido, que poderá ser deferido no todo ou 

em parte. 

18. A tutela antecipada não se confunde com a tutela cautelar, porque a primeira 

é cognitiva e antecipa total ou parcialmente a própria tutela pretendida ao final, 

abreviando a distribuição da Justiça, enquanto a segunda garante utilidade ao 

provimento final sem, contudo, estar antecipando os efeitos da tutela pretendida, mas 

assegurando que na oportunidade de sua concessão ainda guardará eficácia. 

19. Não se justifica o pedido da tutela antecipada com fulcro no inciso II do art. 

273, do CPC, no corpo da peça exordial, só se admitindo essa possibilidade no 

decorrer do processo. 

20. A Lei nº 10.444/02, ao acrescentar o §7º ao artigo 273 do CPC, adotou 

claramente o princípio da fungibilidade entre tutela cautelar e antecipação da tutela, 
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permitindo ao juiz deferir liminar de caráter cautelar formulada no todo ou em parte 

como antecipação da tutela. 

21. Para a concessão da antecipação da tutela com espeque no inciso I do artigo 

273, do CPC, necessário se faz demonstrar a relação de causa e efeito, entre a demora 

do provimento e os prejuízos que dela advirão. 

22. Só é possível a antecipação da tutela se seus efeitos forem reversíveis, sob 

pena de se estar antecipando a vitória definitiva do autor, sem assegurar na plenitude o 

direito de defesa do réu e observar o devido processo legal. 

23. A antecipação da tutela só poderá ser concedida mediante requerimento da 

parte, não podendo o magistrado deliberar de ofício nessa direção. 

24. Quando a situação de urgência balizadora do pleito de antecipação de tutela, 

reclamar tal intensidade, poderá ser deferida a medida antes de se ouvir a outra parte. 

25. É admissível a antecipação da tutela ser concedida no bojo da sentença 

definitiva.  

26. Em regra, a propositura da ação rescisória não tem efeito suspensivo; a 

execução é definitiva. Entretanto, doutrina e jurisprudência já admitem a possibilidade 

excepcional de suspensão da execução por via cautelar e, mais recentemente, por 

tutela antecipada. 

27. O entendimento enunciado pelo extinto TFR, na Súmula nº 234 encontra-se 

desatualizado e superado. 

28. O artigo 489 do Código de Processo Civil não proíbe a suspensão da 

execução da coisa julgada, apenas estabelece a inexistência de efeito sintomático de 

obstrução à execução pelo simples ajuizamento da ação rescisória, que assim 

dependerá de requerimento expresso e decisão específica nessa direção. 

29. A garantia constitucional do inciso XXXV do artigo 5º assegura o direito de 

acesso ao judiciário às situações de urgência (ameaça a direito) e o dever estatal de 
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prestação jurisdicional em tempo hábil, antes da ameaça transformar-se em lesão, 

autorizando, portanto, pedido e decisão de sobrestamento da execução da coisa 

julgada sob a alegação de que seu início ou continuidade ameaça direito. 

30. A certeza oferecida pela coisa julgada é relativa até que se ultrapasse o 

prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, possibilitando nesse sentido 

a demonstração em contrário, o que poderá ser reconhecido parcial e provisoriamente 

pelo juiz em sede de antecipação de tutela. 

31. A antecipação da tutela só deverá ser concedida no curso da ação rescisória, 

em situações absolutamente excepcionais, para não se banalizar o valor da coisa 

julgada. 

32. O pedido de antecipação parcial da tutela para suspender o curso da 

execução da coisa julgada é compatível com o rito processual da ação rescisória, que é 

também um processo de conhecimento. 

33. A introdução do §7º ao artigo 273, do CPC, tenderá a uma gradativa e 

sensível redução do uso do processo cautelar, em face da fungibilidade admitida na 

apreciação do pedido de antecipação da tutela no processo de conhecimento pela 

economia e menor risco que essa alternativa oferece na busca da prestação 

jurisdicional. 

34. Admite-se também a antecipação da tutela com espeque no inciso II do artigo 

273 do Código de Processo Civil, em sede de ação rescisória, que trará ao menos 

implícita a preocupação com a demora da definitiva prestação jurisdicional. 

35. A introdução do §6º ao artigo 273, do Código de Processo Civil, não autoriza, 

em sede de ação rescisória, a antecipação da tutela pela ausência de combate do réu 

às alegações formuladas pelo autor, em face de se tratar a desconstituição da coisa 

julgada de direito indisponível. 

36. Não é admissível a antecipação integral da tutela, no âmbito da ação 

rescisória, porque a decisão antecipatória sempre terá o caráter provisório (atacável por 
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recurso) e natureza interlocutória não podendo nessas condições se sobrepor 

definitivamente à coisa julgada eis que o provisório não pode, em sua totalidade, 

substituir o definitivo, sob pena de lançar inútil a continuidade do processo e, assim 

vilipendiar o direito pleno de defesa do réu e o devido processo legal.
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