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COISA JULGADA MATERIAL

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material
(MÉRITO) a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso.

ART. 485 – coisa julgada formal – sem mérito – cabe nova ação

ART. 487 – coisa julgada material – com mérito - cabe ação rescisória 

Atente: Rescisória é passível de julgamento parcial (julg. parcial de mérito art. 356 CPC e
a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 capítulo da decisão.

TRÂNSITO JULGADO DE UM PROCESSO NO STJ:
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AÇÃO RESCISÓRIA É MEIO DE IMPUGNAÇÃO EXTRAPROCESSUAL

 EXTRAPROCESSUAL= ação nova, anulatória, mandado de segurança,
rescisória etc.

 PROCESSUAL= suspeição e impedimento, recursos etc.

CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO NOVA (autor – réu). PETIÇÃO INICIAL – ART. 319 (interesse,

provas, transito em julgado, fatos e fundamentos jurídicos do pedido e pedidos)
Requisitos especiais: sucumbência !)

COMPETÊNCIA: perante o tribunal que teria competência para julgar o
recurso contra ela. Mas se for um acórdão a competência será do mesmo tribunal
(órgão mais amplo)

NECESSÁRIO UMA CAUÇÃO 5%
PRAZO DECADENCIAL: 2 anos
RESCISÓRIA SOBRE RESCISÓRIA? Sim ?!
PRECISA ESGOTAR TODOS OS RECURSOS? NÃO!
HIPÓTESES DE CABIMENTO vide art. 966 CPC: “tem cabimento...”

NULIDADES ABSOLUTAS QUE CONTAMIRAM O PROCESSO (prolonga além do
processo)!!!

PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL AÇÃO RESCISÓRIA? (2 PEDIDOS )
 desconstituição do pronunciamento (pedido principal natureza desconstitutiva)

 ato contínuo, a prolação do nova questão de mérito, sempre que possível (condenatória)
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Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;

TIPO PENAL:
 Art. 316 CP: Concussão: “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:

 Art. 317 CP: Corrupção passiva: “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”

 Art. 319 CP: Prevaricação: “retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”

DICA: não exige a condenação prévia em processo criminal (MAS A
CONDENAÇÃO NÃO PODE SER IGNORADA)!
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II - for proferida por juiz IMPEDIDO ou por juízo
absolutamente incompetente;

Art. 144. Há IMPEDIMENTO do juiz: em que interveio como mandatário da parte, perito,
MP ou prestou depoimento como testemunha; de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo
proferido decisão; quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do
MP, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive; quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou
companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive; quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no
processo; quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; em que
figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de
contrato de prestação de serviços; em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; quando promover ação
contra a parte ou seu advogado.

Art. 145. Há SUSPEIÇÃO do juiz: amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de
seus advogados; que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de
iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar
meios para atender às despesas do litígio; quando qualquer das partes for sua credora ou devedora,
de seu cônjuge ou Companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Art. 64. A INCOMPETÊNCIA, ABSOLUTA OU RELATIVA, será alegada como questão
preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau
de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em
preliminar de contestação.

Exemplos: REGRAS DE COMPETÊNCIA: ÍNICIO – ART. 42 CPC... Ex.: partilha – direito real
imobiliário – incapazes etc.
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III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em
detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

COLUSÃO: conluio no divórcio: só Ministério Público ou
terceiro, i.e., as PARTES NÃO TEM LEGITIMIDADE

Art. 18 CP: “crime doloso: quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.

“na verdade uma farsa com aparência de procedimento legítimo”

COAÇÃO: art. 151 do CC: “a coação, para viciar a
declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente
fundado temor de dano iminente e considerável à sua
pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

Atente: 
DOLO/COAÇÃO deve ser DETERMINANTE PARA A CAUSA!
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IV - ofender a coisa julgada;

ART. 502 CPC= indiscutível e imutável

PRELIMINARES NA CONTESTAÇÃO
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito,

alegar: VI - litispendência; VII - coisa julgada;
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

IDENTIDADE DE CAUSA?
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em

curso.
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi

decidida por decisão transitada em julgado.
MOMENTO CORRETO DE ALEGAR COISA JULGADA?

PRELIMINAR CONSTESTAÇÃO!
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V - violar manifestamente norma jurídica;

NÃO SE APLICA SE A sentença foi injusta OU inadequado no
exame de provas.

NORMA TANTO NORMA: constitucional ou infraconstitucional

Exemplos: partilha ou IRDR sem semelhança!

Súmula 343 do STF: “não cabe ação rescisória por ofensa a
literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais”.

Cabe ação rescisória, em julgamento de casos repetitivos que
não tenha considerado a existência de distinção entre a questão
discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

obs.: caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar,
fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por
hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a
impor outra solução jurídica.
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VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido
apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na
própria ação rescisória;

CPC= “livre convencimento racional ou motivado para formação do seu
convencimento (testemunhal, pericial, documental, inspeção judicial, depoimento pessoal,
confissão, indícios e presunções, ata notarial), desprezando outras, desde que motive a
decisão.

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em
julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não
pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável;

Prova nova como fundamento da ação rescisória!

DICA: prova pré-constituída ou pode ser produzida na no
curso da ação rescisória.
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Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando: VIII - for fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será
rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja
de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente.

SANEAMENTO DO PROCESSO: art. 357 CPC: questões de fato
e de direito = pontos controvertidos ‘x’

Atente: a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 capítulo
da decisão (PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE MÉRITO).
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Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode
ser rescindida quando:

AÇÃO ANULATÓRIA 966, § 4º
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas

partes ou por outros participantes do processo e homologados
pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no
curso da execução, estão SUJEITOS À ANULAÇÃO, nos termos
da lei.

AÇÃO ANULATÓRIA: contra atos de disposição de direitos
praticados pelas partes ou por outros participantes que
homologados pelo juízo (sentença apenas de homologação)

Exemplo: fraude execução (o que deve ser
rescindido não é a sentença, mas o ato de
disposição de direito homologado!).
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LEGITIMIDADE ATIVA:
Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:
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 decisão rescindenda é o efeito de simulação ou

de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;
c) em outros casos em que se imponha sua atuação;
IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era

obrigatória a intervenção.
Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério

Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica
quando não for parte.

Resumo de terceiro: quem poderia (ou deveria) ter atuado
como parte na ação em que o título foi formado, como o assistente e
o litisconsorte necessário que não foi chamado ao processo!!!
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CAUÇÃO OBRIGATÓRIA 5%
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos

essenciais do art. 319 , devendo o autor:
I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento

do processo; (pedidos na ação rescisória? rescisão e novo julgamento)
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa,

que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos,
declarada inadmissível ou improcedente. (caução de 5%: multa em favor da parte – unanimidade)

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos
essenciais do art. 319, devendo o autor:

§ 1º Não se aplica 5% à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao
Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de
gratuidade da justiça.

O depósito não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos e a petição
inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do
caput deste artigo.

§ 4º Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332 (improcedência
liminar).

PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO
Será dada a oportunidade da emenda da petição inicial e será permitido

ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, no caso de tribunal
incompentente, os autos serão remetidos ao tribunal competente!

PROF. JULIO - WWW.JULIO.ADV.BR



Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o
cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de
tutela provisória.

Juízo de análise? Relator monocraticamente - Agravo Interno

PRAZO DE RESPOSTA
Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe

prazo nunca inferior a 15 dias nem superior a 30 dias para,
querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem
contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum.

DIAS ÚTEIS (MATERIAL OU PROCESSUAL= CC ou CPC)
ACARRETA REVELIA? NÃO!

JULGAMENTO ÓRGÃO COLEGIADO TRIBUNAL
Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a

secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre
os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento.

Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que
possível, em juiz que não haja participado do julgamento
rescindendo.

PROF. JULIO - WWW.JULIO.ADV.BR



CARTA DE ORDEM
Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de

prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a
decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a
devolução dos autos.

EX: carta de ordem por meio eletrônico para ouvir prova
testemunhal onde o depoimento pessoal ou a prova pericial é essencial
para a formação do seu convencimento,

ALEGAÇÕES FINAIS – RAZÕES FINAIS MEMORA
Art. 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao

réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias.

NOVO JULGAMENTO (RESCISÃO + MÉRITO)
Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a

decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a
restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 .

(MULTA 5%) Parágrafo único. Considerando, por unanimidade,
inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a
reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do
disposto no § 2º do art. 82 (sucumbência ao vencido de todos as despesas, inclusive as

antecipada).

PROF. JULIO - WWW.JULIO.ADV.BR



PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no
processo.

Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente
subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar
durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não
houver expediente forense.

EXCEÇÃO: se fundada EM PROVA NOVA: máximo de 5
(cinco) anos!

ATENTE:

Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o
prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o
Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do
momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.
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PRESSUPOSTOS DA PETIÇÃO INICIAL GERAIS E ESPECÍFICOS
Documentos obrigatórios para ação rescisória:

(a) procuração - (geral)
(b) cópia da decisão atacada (geral)
(c) certidão de trânsito em julgado da decisão atacada (específica)
(d) depósito (5% sobre o valor da causa) tem a finalidade de inibir a
propositura infundada de ações rescisórias (específica)
(e) Cabimento – incisos do art. 966 (caso negativo indeferimento)

Consequência se faltar algum item?

EMENDA e depois indeferimento da petição
inicial.

PENSE: “não cabe ação rescisória conta núcleo decisório
em que fixa tese jurídica de IRDR em casos atuais e futuros,
isto porque não há coisa julgado do IRDR e a qualquer
momento é possível a reforma através de novo incidente”.
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PASSO A PASSO AÇÃO RESCISÓRIA

INICIAL (art. 319 + 968 CPC)

CITAÇÃO

CONTESTAÇÃO (15 a 30 dias úteis)

RÉPLICA (autor se manifesta sobre a contestação)

SANEIAMENTO do processo (determina a extração de carta de
ordem ao juízo do 1º Grau de Jurisdição, para produção da prova
se necessário para formação de convencimento).

JULGAMENTO: relatório e voto, determina a inclusão do feito em
pauta e leva o processo para a sessão de julgamento.

VIDE REGIMENTO INTERNO DOS TRIBUNAIS: pequenas
adequações em alguns tribunais sem comprometer princípios
fundamentais, como: contraditório, ampla defesa, isonomia,
publicidade, motivação etc.
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1- Condições e pressupostos gerais e específicos
exigidos para o ajuizamento da ação rescisória, além
das condições de toda e qualquer ação (legitimidade
das partes e interesse processual), a ação rescisória
reclama: constatação de que a decisão combatida
resolveu o mérito (enquadrando-se em qualquer das
situações previstas no art. 487)

A- Verdadeira
B- falsa
C- parcialmente falsa
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2- A decisão proferida pelo Relator o qual concede ou
indefere a tutela provisória, pode ser atacada pela
interposição do recurso de ...., no prazo geral de 15
(quinze) dias (art. 1.021).

Complete a frase:

a. Agravo em Recurso Extraordinário;
b. Agravo em Recurso Especial;
c. Agravo de instrumento,
d. Agravo retido,
e. Agravo interno.
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3- Tratando de ação rescisória, tanto o dolo como a
coação podem ser provadas durante a fase instrutória
e deve ter sido determinante para o êxito em favor da
parte da ação na qual a decisão rescindenda foi
proferida.

Agora, se houve o dolo ou coação mas não
interferiu no resultado do processo, a petição inicial
da ação rescisória deve ser...

a. Aceita,
b. Provida;
c. Procedente;
d. Improcedente,
e. indeferida
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4- Prova: VUNESP - 2017 - Câmara de Sumaré - SP - Procurador Jurídico

Sobre a ação rescisória, assinale a alternativa
correta.
A- Somente quem foi parte no processo ou o seu
sucessor tem legitimidade para propô-la.
B- Com a petição inicial deverá ser depositada a
importância total sobre o valor da causa.
C- Sua propositura impede o cumprimento da decisão
rescindenda.
D - A ação pode ter por objeto apenas um capítulo da
decisão rescindenda.
E- O réu será citado para contestar a ação no prazo de
quinze dias.
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5- Como regra geral, o direito à rescisão se extingue
em ... anos contados do trânsito em julgado da última
decisão proferida no processo.

Complete a frase:

a. 1 ano
b. 2 anos
c. 3 anos
d. 4 anos
e. 10 anos
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6- Prova: ACEP - 2018 - Prefeitura de Aracati - CE - Advogado

Sobre a ação rescisória, assinale a alternativa correta:
A- atos homologatórios praticados no curso da execução
não estão sujeitos à rescisão, mas a anulação.
B- A ação rescisória deve ser instruída com prova pré-
constituída, sob pena de rejeição liminar da demanda.
C- A suspeição fundada do magistrado enseja a
propositura de ação rescisória contra a sentença que ele
tenha prolatado.
D- Para a admissão da petição inicial da rescisória deverá
o autor depositar a importância de 2% sobre o valor da
causa, a título de multa, caso a ação seja, por
unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou
improcedente.
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7- Prova: VUNESP - 2020 - AVAREPREV-SP - Procurador Jurídico

Cristina propôs ação de obrigação de fazer em face de uma Autarquia
Municipal. A sentença foi julgada parcialmente procedente, a Autarquia
apresentou apelação, houve a apresentação de contrarrazões por Cristina.
Novamente o acórdão foi parcialmente favorável à Cristina, que decidiu não
recorrer, tendo, portanto, transitado em julgado a ação para Cristina em
19.10.2017. A Autarquia Municipal também não recorreu, mas considerando o
prazo em dobro para sua manifestação, a ação transitou em julgado em
05.12.2017.

Diante da situação hipotética, o prazo para propositura de uma
eventual ação rescisória para Cristina e para a Autarquia Municipal é,
respectivamente,

A- 19.10.2019 e 05.12.2019,
B- 19.10.2019 e 19.10.2019;
C- 19.10.2019 e 05.12.2021,
D- 05.12.2019 e 19.10.2019;
E- 05.12.2019 e 05.12.2019.

DICA: CPC só tem 1 certidão de trânsito em julgado!
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8- Prova: OBJETIVA - 2019 - Prefeitura de Carazinho - RS - Advogado

Segundo a Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil,
durante a sessão de julgamento de ação rescisória, depois da
exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, a fim de
sustentarem as suas razões, sucessivamente ao:

A- Membro do Ministério Público, quando necessário, ao recorrido e ao
recorrente, pelo prazo improrrogável de 20 minutos.
B- Membro do Ministério Público, quando necessário, ao recorrente e
ao recorrido, pelo prazo improrrogável de 10 minutos.
C- Recorrido, ao recorrente e, quando necessário, ao membro do
Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 20 minutos.
d- Recorrente, ao recorrido e, quando necessário, ao membro do
Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos.

DICA: Art. 937 CPC: sustentação oral: prazo improrrogável de 15 minutos para cada. Exceção: no incidente de resolução de demandas
repetitivas é 30 minuto.
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9- Prova: SELECON - 2019 - Prefeitura de Cuiabá - MT - Técnico de Nível Superior - Direito

O Ministério Público do Estado YY promoveu
ação rescisória da decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça alegando a existência de simulação entre
Jonas e Baleia, partes no processo que veio a
transitar em julgado. Nos termos do Código de
Processo Civil, outro fundamento que permite a
rescisória proposta pelo Ministério Público é a:
A- confusão
B - colusão
C- cisão
D- compensação
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10- Prova: VUNESP - 2018 - Prefeitura de Barretos - SP - Advogado

É cabível ação rescisória de ação rescisória?
A- Não, por falta de previsão legal;
B- Não, por já estar decidido em Súmula do STJ;
C- Não, por impossibilidade do objeto,
D - Sim porque ação rescisória gera a formação de
uma nova relação processual.
E- Sim, desde que proposta pelo Ministério Público,
quando este devia ter atuado no feito,
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11- Prova: CESPE - 2019 - MPC-PA - Procurador de Contas

A decisão de mérito, transitada em julgado,
poderá ser rescindida:
A- quando for proferida por juiz suspeito.
B- somente quando estiverem esgotados todos os
recursos.
C- Se for verificado que foi proferida por força de
prevaricação, concussão ou corrupção do juiz.
D- caso resulte de culpa da parte vencedora em
detrimento da parte vencida.
E- se tiver por objeto até dois capítulos da decisão.
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12- Prova: VUNESP - 2019 - Prefeitura de São José do Rio Preto - SP - Procurador do Município

Marta propôs ação de reparação de danos
materiais em face de Maria. No curso do processo, as
partes decidem firmar um acordo e para tanto celebram
uma transação. O juiz homologa a transação realizada
entre as partes e extingue o processo com resolução do
mérito. Passados 8 (oito) meses, Marta percebe que foi
enganada por Maria e deseja desfazer a transação
realizada entre as partes. Assinale a alternativa que
corresponde ao instrumento jurídico adequado para
satisfazer as pretensões de Marta.
A- Apelação
B- Ação anulatória,
C- Ação rescisória.
D- Agravo de instrumento.
E- Pedido de revisão
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13- Prova: VUNESP - 2018 - Câmara de Nova Odessa - SP - Assessor Jurídico I

Sobre o depósito prévio para a propositura da
ação rescisória, assinale a alternativa correta.

A- Tem natureza jurídica indenizatória.
B- Será de 5% sobre o valor da causa sem limitação.
C- Não está isento do depósito o beneficiário da
justiça gratuita.
D- Converter-se-á em multa se a ação for julgada
improcedente por maioria de votos.
E- As autarquias federais, estaduais ou municipais
estão isentas do depósito
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14- Prova: VUNESP - 2018 - Câmara de Itaquaquecetuba - SP - Procurador Jurídico

De decisão meritória transitada em julgado,
caberá ação rescisória na seguinte situação:

A- se proferida por juiz relativamente incompetente.
B- se ofender ato jurídico perfeito.
C- se for fundada em prova falsa, assim reconhecida
judicialmente
D- no prazo de 3 (três) anos, contados do trânsito em
julgado da decisão rescindenda.
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15 - Prova: SELECON - 2018 - Prefeitura de Cuiabá - MT - Bacharel em Direito

Nos termos do Código de Processo Civil de
2015, a ação rescisória pode ter por fundamento
decisão proferida por magistrado que naquele
processo foi considerado:

A- arbitrário
B- deslocado
c- corrupto
D- incapaz
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16- Caso a sentença tenha deixado de condenar o
sucumbente nos honorários advocatícios.

Na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado
deste processo, você como advogado interessado no
recebimento dos honorários, poderá?

a- nenhuma saída jurídica (sentar e chorar)
b- embargos de declaração
c- apelação
d- ação rescisória
e- autotutela
F- ação autônoma
§18º
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17- Fundamentado no artigo 59 da Lei 9.099/99, tratando-se de
decisão proferida pelo _____ nas hipóteses de rescindibilidade,
sana-se com o _____, ____ cabível ações rescisórias.

Complete:

A- Juizado especial cível – trânsito em julgado – não
B- juizado especial cível -trânsito em julgado - claramente
C- juizado especial federal -trânsito em julgado - não
D- juizado especial federal -trânsito em julgado - claramente
E- Juizado especial federal - recurso - não

*vide decisão Gilmar Mendes (competência Colégio Recursal)
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