
social. Qual oporquê de a Lei 11.277/2006 não ter estendido regra idênticaaneiro: 

à do art. 285-A do CPC às ações rescisórias fincadas em possível
enal na 
Icursos violação literal de disposição de lei (art. 485, V, do CPC)?
ul./dez. 

Há regramento novo no CPC que, sopesados os 

motivos que ensejaram a sua criação, induz perplexi

dade quanto ao seu alcance. 

Falo da possibilidade - advinda da introdução 

do art. 285-A do CPC (pela Lei 11.277/2006) - de 

que o julgador, "Quando a matéria controvertida 

for unicamente de direito e no juízo já houver sido 
proferida sentença de total improcedência em ou
tros casos idênticos" dispense "a citação" e profira 

(de imediato) "sentença, reproduzindo-se o teor da 
anteriormente prolatada". facultando-se, em caso 

de apelação (§1°), a retratação, com regular prossegui

mento da ação ou, entendendo-se por mantê-lo (§2°), 

ordene a citação do réu para responder ao recurso. 

Lendo-se o preceito (que bem poderia denomi

nar-se "sentença imediata por manifesta improce
dência de matéria jurídica repetitiva"), ressalta ní

tido o seu objetivo (louvável sob o aspecto da rapidez; 

censurável, se mal utilizado, sob o aspecto da ampla 

defesa e do contraditório): induzir a celeridade dos 

feitos que versarem sobre matéria exclusivamente de 

direito. quando no juízo já houver sentenças (plural) 

de "total improcedência" em demandas pretéritas 

(duas, pelo menos: fala-se em "casos idênticos"). 

É, aliás, pura concreção do princípio constitu

cional da celeridade. desde sempre implícito. ora po

sitivado no art. 5°, LXXVIII, por força da EC 45/2004: 

"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramita
ção". 

Embora pendente de julgamento a ADIn 3.695, 

ajuizada em 29/03/2006 pelo Conselho Federal da 

OAB (distribuída ao Min. Cézar Peluso), já tendo 

havido defesa da Advocacia Geral da União e mani
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festação (pela improcedência) da Procuradoria-Geral 

da República. o novo preceito legal já se encontra em 

vigor (presumindo-se constitucional). 

O instituto se funda na conclusão de que, sem a 

influência de fatos novos, a tendência da orientação 

juridica já fixada nos julgados paradigmas, salvo a su

perveniência de julgamentos - do STJ ou do STF. in

variavelmente - que a alterem substancialmente, se 

manterá nos julgamentos subseqüentes, justificando 

que o feito seja resolvido até com dispensa do contra

ditório regular (que nada esclareceria). 

As perguntas que não cessam são: A ação resci

sória (art. 485 do CPC), também tal tratamento não 

mereceria? A competéncia originária dos Tribunais 

não se encontraria sujeita ao mesmo universo de re

petição de feitos idênticos, manifestamente improce

dentes. versando sobre matérias eminentemente de 

direito a merecer alteração legislativa que também 

privilegiasse o valor "celeridade" (sem prejuízo da se

gurança jurídica)? 

Estes, os preceitos legais em que se pode fincar 

a ação rescisória: 

Art. 485. A sentença de mérito, transitada 

em julgado, pode ser rescindida quando: 

I - se verificar que foi dada por prevarica

ção, concussão ou corrupção do juiz; 

II - proferida por juiz impedido ou absolu

tamente 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 de lei; 

VI - se fundar em prova, cuja falsidade te

nha sido apurada em processo criminal ou seja 

provada na própria ação rescisória; 

VIl- depois da sentença, o autor obtiver do

cumento novo, cuja existéncia ignorava, ou de que 

não póde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegu

rar pronunciamento favorável; 61 
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VIII - houver fundamento para invalidar 

confissão, desistência ou transação, em que se ba

seou a sentença; 

IX - fundada em erro de fato, resultante de 

atos ou de documentos da causa. 

Vê-se, assim, que, à exceção do inciso V (viola

ção literal de disposição de lei), as demais hipóteses 

reclamariam compulsório exame de fatos ou docu

mentos, o que obstaculizaria a incidência do art. 285

A do CPC (ausente o requisito da matêria exclusiva

mente de direito). 

Ocorre, porém, que a imensa maioria de ações 
rescisória vem mesmo ao sabor de eventual violação 

literal a disposição de lei (lide puramente de direito), 

abrigadas em demandas de objeto absolutamente 

idêntico. 

Não se alegue que a "sentença imediata por 
manifesta improcedência de matéria jurídica re
petitiva" não se aplicaria às ações rescisórias porque 

ausente a possibilidade de que o autor de tal "apelas

se" (questão do contraditório diferido), uma vez que 

da decisão do relator caberia, quando menos, agravo 

interno (com viabilidade de retratação). 

A redação literal do art. 285-A do CPC todavia 

(a par de a lógica jurídica recomendar mesmo trata

mento para situações idênticas), não possibilita, em 

princípio, já pela estreiteza dos termos "juizo" e "sen

tença", de todo estranhos ao universo dos Tribunais 

(não há menção a relator, órgão fracionário ou acór
dãos), interpretação que permita aplicar o novo ins

tituto processual às ações rescisórias, sendo exigíveL 

portanto, alteração legislativa que tal induza, a não 

ser que a jurisprudência abone interpretação mais 

ampla do tema, como fez ao estender a possibilidade 

de antecipação da tutela (art. 273 do CPC) às ações 

rescisórias antes mesmo da nova redação do art. 489 

do CPC conferida pela Lei 11.280/2006, que tal facul

dade (agora) expressamente prevê. 

.. 
Por tudo, torna-se iminente a possibilidade de 

que a parte [a} ajuize ação ordinária; [b} a demanda 

seja, de pronto, julgada improcedente (com fulcro no 
.§ art. 285-A do CPC); [c} a sentença transite em julga
~..::s do; e - agora o fato ilógico - [c} seja ajuizada ação ... 
~ rescisória no Tribunal competente (com fincas no art. 
uOiS. 485, V, do CPC), à qual não se poderá opor o óbice do ,~ 

~ 

art. 285-A do CPC 

O Tribunal (o relator), salvo por motivos ou

tros idõneos, será obrigado, em hipóteses como a 

delineada, a processar e julgar ação que o juiz de 

primeiro grau está autorizado a estrangular no nas

cedouro, ceifando o mal pela raiz. Aguarda-se que a 

lógica juridica desperte a sensibilidade legislativa (ou, 

quiçá, jurisprudencial); ou a faculdade vale para o jul

gador primário e para o relator (nos limites acima) ou 

não vale para ninguém. 
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