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NÃO HÁ POSSIBILIDADE JURÍDICA DE ACÃO 
~- ~ 

RESCISORIA CONTRA COISA JULGADA 
& 

ação rescisória tanto na sistemática d_o 
Código de Processo Civil de 1973, nos 
termos do art. 485 e respectivos inci
sos, -quanto na sistemática do Código 

de Processo Civil em vigor, conforme a disci
plina do art. 966, afigura-se como uma ação 
excepcionalíssima, que não pode ser instru
mento de abuso por parte daquele que res
tou vencido no processo de conhecimento 
e, portanto, tendo sobre si o peso de uma 
decisão de mérito transitada em julgado, co
mo agora assim disciplina, em termos am
plos, o conceito de decisão que abrange 
sentença de.mérito e acórdão de mérito. 

Se o art. 966 do CPC vigente literalmente 
estabelece que "a decisão de mérito, transi-

- t~ª ell!j!llgad_o,_pode ser rescindida quan
dó", e logo a seguir os ines. I a VIII tipificam 
as hipóteses caracterizadoras da possibili- · 
dade jurídica da pretensão rescindenda e 
rescisória, pois fora destes parâmetros aqui 
estabelecidos nesses incisos do art. 966 não 
se deve admitir ação rescisória, posto que se o alvo da ação rescisória é a decisão podre, 
trata de uma ação excepcionalíssima, que o caracterizadora de um ato jurídico proces
ordenamento jurídico brasileiro contempla sual imperfeito, rescindível, anulável, con- · 
com finalidades saneadoras desse ordena- siderando que o termo rescisório advém do 
menta jurídico, a não se permitir que figure latim, do verbo da terceira declinação res
no cenário da ordem jurídica brasileira cindere, que signrnca cortar, destruir, a:hu
uma decisão judicial podre, viciada e nula, lar. Como se vê, não pode ser objeto da 
que não temvocação jamais para produzir ação rescisória a coisa julgada, como resul
coisa julgada, posto que se caracteriza co- tante de um ato jurídico perfeito, posto que 
mo ato jurídico processual imperfeito. ela está amparada pela garantia constitu-

A Constituição de 5 de outubro de cionaldasegurançajurídicae, assim, aque-
1988, em vigor, como assim as anteriores les aventureiros que· pretendam ingressar 
Constituições do Brasil sempre preserva- com uma ação rescisória deveriam pagar 
ram a segurança jurídica, nos termos ex- . pesadas multas. Mas, aqui, não vou ingres
pressos de que a lei respeitará o ato jurídi- sarna crítica do texto do novo CPC, que co-
co perfeito, o direito adquirido e a coisa piou a sistemática equi- · 

parágrafo 1 o do art. 966, copiando o texto 
equivocado do Código anterior, no senti
do de que: "Há erro de fato quando a deci
_são rescindenda admitir fato._inexistente 
ou quando considerar inexistente fato 
efetivamente ocorrido, [e concluiu, o que 
era parágrafo da redação anterior agora se 
aglutina no mesmo texto] sendo indis
pensável, em ambos os casos, que o fàto 
não represente ponto controvertido sobre 
o qual o juiz deveria ter se pronunciado." 

Estasegunda parte trata do fenômeno 
preclusivo. Ora, em face das definições de 
Santo Tomás de Aquino e da distinção per
feita entre verdade, erro e ignorância, o Su
premo Tribunal Federal, em precedente da 
relataria brilhante do Ministro Sydriey Sà.ri
ches, um dos expoentes da processualísti
ca moderna naquela Suprema Corte, dei
xou assentado o precedente de que não se 
caracteriza erro de fato pela má apreciação 
da prova. Vale dizer, o que o Código chama 

visto no inciso VIII do mencionado artigo de erro de fato, a rigor, é ignorância da pro-
. 966, do CPC vigente, que contempla a pos- va ou do objeto constante dos autos. Há er
sibilidade jurídica de ação rescisória contra ro de fato quando a decisão rescindenda 
decisão de mérito transitada em julgado, admitir um fato inexistente, vale dizer, o 
quando se fundar em erro de fato. A reda- juiz, numa ação de cobrança, admite como 
ção do parágrclfo 1 o do art. 966 aglutina os provado nos autos a quitação da dívida, 
dois dispositivos do Código anterior, que mas, a rigor, nos autos, não existe essa pro
tratava do erro de fato, mas o legislador do va. Ou ainda, diz o Código, "quando consi
novo Código não estudou lógica, nem for- derar inexistente o fato efetivamente ocor
mal nem material, e, portanto, manteve a rido". Com o mesmo exemplo, o juiz que 
redação infeliz do inc. VIII, para embasar a preside a instrução do feito não considera a 
ação rescisória por erro de fato. Ademais, o prova de quitação da dívida que se encon
que não é próprio do legislador, ao definir o tra às folhas tais dos autos. É nesse contex
que vem a ser erro de fato, confundiu-se to que os romanos escreveram esta máxi
completamente. A distinção entre verdade, ma: quod non est in actis non est in mundo, 

julgada. Nesse contexto, a coisa julgada vocada do Código Buzaid SOUZA PRUDENTE 
material, é uma resultante óbvia. do ato ju- e dispensa da multa ca
rídico processual perfeito, posto que, nes- racterizadora do depósito 
se contexto também, a coisa julgada ja- prévio, como condição de 
mais pode ser alvo de ação rescisória. procedibilidade, justa-

erro e ignorância está no vale dizer, o que não está nos autos não es
plano da lógica formal e tá no mundo. Portanto, o que a lei diz que é 
material, muito bem ex- erro de fato, é ignorância do fato. O juiz po
plicada nas lições de San- de igilorar as provas dos autos deliberada
to Tomás de Aquino, em mente, conscientemente, na combinação 
suas reflexões aristotéli- do inc. I, quando profere a decisão prevari
cas. Para Tomás de Aqui-, cando, cometendo concussão ou corrup
no, veritas est adaequatio ção. Vejam como se combinam os disposi-

A jurisprudência que se formou, e a mente a entidade pública 
doutrina equivocada também, no sentido que mais abusa de ação 

» 2) Desembargador federal e 
diretor da Escola da 
Magistratura Federal da 
1a Região (ESMAF) 

de que só cabe ação rescisória contrª coisa rescisória perante os nos7 _ . . . 
julgada, data venia, é de imensa ignorân- sos tribunais, tais como a União, suas au

. cia, como de alguns governantes do plane- tarquias, empresas públicas federais e fun
ta de hoje. O art. 966, inc. IV; do CPC em vi- ,- dações públicas. Estas entidades, com ex-
gor, assim como o 485, inc. IV; do CPC de ceção das empresas públicas, diz o código, 
1973 (Código Buzaid), ambos dizem o mes- não precisam depositar os cinco por cento 
mo texto protetivo da coisa julgada. Cabe sobre o valor da causa, a títú.lo de multaini
ação rescisória contra decisão de mérito bitória do abuso de ação rescisória. 

-- ·· · transitada em julgado que ofende a coisa - De véY~se que, dentre os fundamentos 
julgada· (CPC, art. 966, incisó IV). Portanto, fáticos da ação rescisória, destaca-se o pre-

. _ _ . inter i1JJ~f{~cturn ad_ !_e_'!}L ... tivos na_sJ.steJ!lá:tica da ação rescisória. . . _ 
vale dizer,· a verdade é a perfeita adequação Observe-se, pois, que não existe ação 
entre a inteligência e a coisa, entre a inteli- rescisória contra coisa julgada, mas, so
gência e o objeto. E o erro? Na ótica de To- mente, contra uma decisão transitada em 
más de Aquino e da lógica formal e mate- julgado, o que é bem diferente e por seca
rial, o erro é a distorção do objeto. E a ig- racterizar como um ato jurídico-proces
norância? A ignorância é a negação do ob- sual viciado e imperfeito jamais produzirá 
jeto. Essa é uma distinção que a lógica for-· coisa julgada, que é garantia fundamental 
mal e materiàl nos deixa com clareza so- e berço dê segurança jurídica no Estado
lar. Agora, o que nos diz o legislador, no Democrático de Direito no Brasil. 


