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RESUMO

A  ação  rescisória  é  um  mecanismo  processual  que  serve  para  impugnar  decisão  de  mérito

transitada em julgado na hipótese de ostensivas ilegalidades previstas em lei. No entanto, ainda

quando verificadas  tais  ilegalidades,  permitir  que a  decisão judicial  possa  sempre  ser  revista

causaria enorme insegurança jurídica, motivo pelo qual a ação rescisória tem um prazo para ser

ajuizada, ficando sanados os vícios então existentes e formando a chamada coisa soberanamente

julgada.  Sendo  a  observância  do  prazo  um  dos  pressupostos  para  o  ajuizamento  da  ação

rescisória, saber o seu termo inicial e final é de fundamental importância. Assim, a pretensão do

presente trabalho é abordar os temas mais relevantes sobre o prazo inicial da ação rescisória,

inclusive no que tange às alterações promovidas pelo CPC/2015.

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Coisa julgada. Ação Rescisória. Prazo Inicial.  Novo

Código de Processo Civil.



ABSTRACT

The rescission action is a procedural mechanism that serves to challenge merit final decision in

the  event  of  blatant  illegalities  established  by  law.  However,  even  when  checked  these

illegalities,  allowing the judicial  decision  can always  be reviewed,  it  could cause huge legal

uncertainty, which is why a rescission action has a time limit to be filled, getting healed the then

existing vices and forming something called sovereign judged. Being the observance of the term

of the assumptions for the filing of rescission action,  knowing its initial  and final term is of

fundamental importance. Thus, the intention of this paper is to address the most relevant issues

on the initial term of the rescission action, including those related to the changes introduced by

CPC/2015.

Keywords: Civil Procedural Law. Res judicata.  Rescission action. Legal Judicial Term.  Inicial

Deadline. New Civil Procedure Code.
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INTRODUÇÃO

O processo, como instrumento da jurisdição, serve para aplicar o direito objetivo ao

caso concreto, resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica e tendo por esco-

po maior a pacificação social. 

Característica elementar da jurisdição é a definitividade das decisões, isto é, a aptidão

para  fazer  coisa  julgada,  tornando  a  sentença  proferida  pelo  Estado-Juiz  imodificável  e

indiscutível. Afinal, de nada valeria o processo se a decisão final ainda pudesse ser descumprida

ou mesmo rediscutida.

Destarte,  vê-se  a  coisa  julgada  como  um instrumento  imprescindível  à  segurança

jurídica e à estabilidade das relações. 

No entanto, em situações excepcionalíssimas, é preciso que a segurança jurídica seja

ponderada, mesmo que a coisa julgada material já tenha sido formada. 

Assim, foram criados meios de impugnação à coisa julgada, dentre os quais encontra-

se a ação rescisória.

A ação rescisória é um instrumento processual que visa rescindir sentenças de mérito

transitadas em julgado eivadas de graves vícios de ilegalidade, tal como uma sentença proferida

por juiz corrompido ou que tenha violado manifestamente uma norma jurídica.

Todavia,  ainda que eivadas de graves vícios, permitir  que as sentenças possam se

submeter a eternas revisões causa indesejável insegurança,  o que seria ainda mais  perigoso à

ordem jurídica, motivo pelo qual a ação rescisória tem prazo para ajuizamento, ficando sanados

os vícios então existentes e formando a chamada “coisa soberanamente julgada”.

Com  a  entrada  em  vigor  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (NCPC),  a  ação

rescisória terá importantes modificações, como a previsão de prazos diferenciados conforme a

hipótese  de  cabimento,  a  prorrogação  do  prazo  quando o  dies  ad  quem  incidir  em dia  sem

expediente  forense,  o  cabimento  de  ação  rescisória  com  base  em  dispositivo  considerado

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a possibilidade de ajuizamento de ação

rescisória contra capítulos da decisão impugnada .

Relevante alteração promovida pelo Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)

diz respeito  ao cabimento de ação rescisória com fundamento em dispositivo legal  declarado
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inconstitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  evidenciando  a  importância  deste

instrumento para a impugnação da chamada “coisa julgada inconstitucional”.

Além disso, embora o CPC/2015 sequer tenha entrado em vigor, a doutrina já diverge

quanto ao início do prazo para ajuizar a ação rescisória, notadamente em relação às decisões de

mérito com diferentes trânsitos em julgado, haja vista a divergência já existente no Código de

Processo Civil de 1973 (CPC/1973), tanto na doutrina como nos tribunais superiores.

Levando em consideração as mudanças promovidas pelo CPC/2015 e a divergência

doutrinária e jurisprudencial sobre o assunto, evidencia-se a importância deste estudo em analisar

o prazo inicial da ação rescisória.

Como  objetivo  geral  do  presente  trabalho  pretende-se  estudar  o  prazo  da  ação

rescisória, com destaque às alterações promovidas pelo Novo Código de Processo Civil. Quanto

aos objetivos específicos, almeja-se abordar a relação da coisa julgada e ação rescisória e analisar

o prazo inicial  da ação rescisória no CPC/1973 e no CPC/2015, com enfoque na divergência

existente na doutrina e na jurisprudência sobre o assunto.

No que tange à metodologia,  buscou-se uma pesquisa bibliográfica e documental,

analisando a doutrina mais abalizada do Brasil,  consultando os manuais de direito processual

civil,  artigos  científicos,  teses  e  dissertações  especializados  no  assunto,  bem  como  a

jurisprudência dos tribunais superiores.

Em síntese, o trabalho foi dividido em 3 (três) capítulos.

O primeiro capítulo expõe o conceito de coisa julgada como importante instrumento à

segurança jurídica, por tornar indiscutível e imodificável a decisão proferida pelo Estado-Juiz.

Em  seguida,  aborda-se  a  relação  entre  a  coisa  julgada  e  a  ação  rescisória,  sendo  esta  um

mecanismo excepcionalíssimo de impugnação daquela.

O segundo capítulo aborda o conceito da ação rescisória, a sua natureza jurídica e

demais  aspectos gerais,  com destaque aos seus pressupostos (decisão de mérito,  hipóteses de

cabimento e prazo).

Por  fim,  o  último  capítulo  trata  do  prazo  inicial  da  ação  rescisória,  expondo  as

divergências já existentes no CPC/1973 e apontando as alterações promovidas pelo Novo Código

de Processo Civil.
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CAPÍTULO 1: COISA JULGADA E AÇÃO RESCISÓRIA

A doutrina apresenta vários conceitos de jurisdição1. Para LACERDA (2006, p. 76), a

jurisdição  é  o  poder  de  declarar  o  direito  e  de  aplicá-lo  ao  caso  concreto,  resolvendo  com

definitividade a lide ou qualquer questão de direito.

Característica  inerente  à  jurisdição é a  definitividade  de suas  decisões.  Afinal,  de

nada valeria socorrer-se ao Poder Judiciário se suas decisões ainda pudessem ser rediscutidas. É a

definitividade que diferencia o processo judicial do administrativo, pois somente aquele tem a

aptidão de tornar suas decisões indiscutíveis e imodificáveis, ou seja, apenas o processo judicial

tem a aptidão para formar a coisa julgada.

O  Estado-juiz,  detentor  do  poder  jurisdicional,  precisa  garantir  a  estabilidade

necessária  às  relações  jurídicas,  motivo  pelo  qual  a  sentença  precisa  se  tornar  imutável  e

incontestável a partir de determinado momento, formando, então, a coisa julgada quando não seja

mais cabível recurso da decisão proferida.

A coisa julgada se funda, principalmente, na necessidade social de evitar que litígios

se eternizem, sendo importante instrumento para a garantia da segurança jurídica ao impor com

definitividade a situação jurídica levada ao Poder Judiciário.

Tamanha  a  importância  da  coisa  julgada,  esta  se  encontra  no  rol  de  direitos  e

garantias fundamentais, prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.2

1 Para CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO (2011, p. 149), “a jurisdição pode ser entendida como poder, função
e  atividade.  Como  poder,  é  a  manifestação  do  poder  estatal,  conceituado  como  capacidade  de  decidir
imperativamente e impor decisões.  Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a
pacificação  de  conflitos  interindividuais,  mediante  a  realização  do direito  justo  e  através  do processo.  E como
atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe
compete.  O poder,  a função e a atividade somente transparecem legitimamente através do processo devidamente
estruturado (devido processo legal)”

2 NERY JÚNIOR (2010,  p.  66):  “Há determinados  institutos  do direito,  de natureza  material  (vg.,  decadência,
prescrição) ou processual (vg. preclusão), criados para propiciar a segurança nas relações sociais e jurídicas. A coisa
julgada é um desses institutos e tem natureza constitucional, pois é (...) elemento que forma a própria existência do
Estado democrático de direito (CF 1º caput). Sua proteção não está apenas na CF 5º XXXVI, mas principalmente na
norma que descreve os fundamentos da República (CF 1º). O estado democrático de direito (CF 1º caput) e um de
seus elementos de existência (e, simultaneamente, garantia fundamental – CF 5º XXXVI), que é a coisa julgada, são
cláusula pétreas em  nosso sistema constitucional, cláusulas essas que não podem ser modificadas ou abolidas nem
por emenda constitucional (CF 60 §4º I e IV), porquanto bases fundamentais da República Federativa do Brasil. Por
consequência e com muito maior razão, não podem ser modificadas ou abolidas por lei ordinária ou por decisão
judicial posterior. Atender-se-á ao princípio da supremacia da Constituição, se houver desrespeito à intangibilidade
da coisa julgada.
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GRECO (2010, p. 355) visualiza dois fundamentos para a necessidade de formação

da  coisa  julgada:  um político  e  outro  jurídico.  Este  se  basearia  no  princípio  da  unidade  da

jurisdição,  em que  o  exercício  da  jurisdição  exterioriza  a  vontade  única  do  Estado  sobre  a

postulação  que  lhe  foi  encaminhada,  sendo  vedado  a  qualquer  órgão  do  Poder  Judiciário

pronunciar-se  sobre  a  mesma  questão.  Por  sua  vez,  o  fundamento  político  da  coisa  julgada

consistiria na necessidade de estabilidade das decisões, evitando que os litígios se eternizem. O

mencionado doutrinador conclui que a coisa julgada é garantia da segurança jurídica e, também,

da efetividade da tutela jurisdicional, não sendo possível se falar em Estado de Direito sem coisa

julgada. 

Sobre o fundamento de ordem política da coisa julgada, M. SANTOS (2008, p. 49)

assevera que:

 A verdadeira finalidade do processo, como instrumento destinado à composição da lide,
é  fazer,  justiça,  pela  atuação  da  vontade  da  lei  ao  caso  concreto.  Para  obviar  a
possibilidade  de  injustiças,  as  sentenças  são  impugnáveis  por  via  de  recursos,  que
permitem o reexame do litígio e reforma da decisão. A procura da justiça, entretanto, não
pode ser indefinida, mas deve ter um limite, que inexistiria se não houvesse um termo
além do qual a sentença se tornasse imutável. Não houvesse esse limite, além do qual
não se possa arguir a injustiça da sentença, jamais se chegaria à certeza do direito e à
segurança no gozo dos bens da vida. Há, pois, motivo de ordem prática, de exigência
social, a impor que a partir de dado momento – que se verifica com a preclusão dos
prazos para  recursos  – a  sentença  se torne imutável,  adquirindo autoridade  de coisa
julgada. E aí se tem o fundamento político da coisa julgada.

Doutrina bastante enraizada no Brasil foi a idealizada por Liebman, que aduzia que a

coisa  julgada  não seria  um efeito  da  sentença,  e  sim uma qualidade  desses  efeitos.  A coisa

julgada  seria  uma  qualidade  especial  da  sentença,  a  reforçar  a  sua  eficácia,  consistente  na

imutabilidade da sentença como ato processual (coisa julgada formal) e na imutabilidade dos seus

efeitos (coisa julgada material).3 

Por oportuno, merece destaque a lição de LIEBMAN (2006, p. 51):

Nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com precisão,
como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Não se identifica ela
simplesmente com a definitividade e intangibilidade do ato que pronuncia o comando; é,
pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e mais profunda, que reveste o ato também

3 M. SANTOS, 2008, p. 54
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em seu conteúdo e torna assim imutáveis,  além do ato em sua existência formal,  os
efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato.

A coisa  julgada  pode  ser  visualizada  sobre  dois  prismas:  o  formal  e  o  material.

DINAMARCO (2001, p. 297) leciona que coisa julgada formal é a imutabilidade da sentença

como ato jurídico processual, consistindo no impedimento de qualquer recurso ou expediente

processual destinado a impugná-la, de modo que, naquele processo nenhum outro julgamento se

fará.

 Por  sua  vez,  coisa  julgada  material  consiste  na  proibição  de  qualquer  juiz  de

pronunciar-se  sobre  uma  sentença  de  mérito  não  mais  sujeita  a  recurso  ordinário  ou

extraordinário. Em poucas palavras, a coisa julgada material é a imutabilidade da sentença de

mérito,  não  mais  sujeita  a  recurso  ordinário  ou  extraordinário,  fora  do  processo  em que  foi

proferida. (ROCHA, 2009, p. 258)

Relacionando  a  coisa  julgada  formal  com a  material,  CINTRA,  DINAMARCO e

GRINOVER (2011, p. 333) lecionam que:

A coisa julgada formal é pressuposto da coisa julgada material.  Enquanto a primeira
torna imutável dentro do processo o ato processual sentença, pondo-a com isso ao abrigo
dos  recursos  definitivamente  preclusos,  a  coisa  julgada  torna  imutáveis  os  efeitos
produzidos  por  ela  e  lançados  fora  do  processo.  É  a  imutabilidade  da  sentença,  no
mesmo processo ou em qualquer outro, entre as mesmas partes. Em virtude dela, nem o
juiz  pode  voltar  a  julgar,  nem  as  partes  a  litigar,  nem  o  legislador  a  regular
diferentemente a relação jurídica. 

Sem olvidar  a  sua  importância  como  mecanismo  que  visa  assegurar  a  segurança

jurídica,  cumpre  ressaltar  que  a  coisa  julgada  não  é  instrumento  de  justiça.  Trata-se  de

mecanismo  processual  que  visa  à  segurança  jurídica,  impondo  com definitividade  a  solução

judicial acerca da situação jurídica que lhe foi submetida.4 

O fundamento  da coisa julgada  não está  relacionado a uma sentença  que encerra

presunção de verdade ou de justiça em torno da solução dada ao litígio.  Ao instituir  a coisa

julgada, o legislador não se importa com a valoração da sentença diante dos fatos (verdade) ou

dos direitos (justiça), sendo a preocupação da coisa julgada voltada a garantir a impossibilidade

4 Neste sentido, DIDIER JR (2007, p. 478).
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de se rediscutir questões já decididas pelo Poder Judiciário, prestigiando a segurança jurídica das

relações sociais. (THEODORO JÚNIOR, 2012, p. 561)

Contudo,  por  diversas  razões,  pode  acontecer  de  a  decisão  decretada  pelo  Poder

Judiciário não atender ao principal escopo da jurisdição: a pacificação social. É possível que após

proferida a sentença, a parte obtenha um documento que comprove o direito que lhe havia sido

negado. Ou então, após decorridos vários anos, e com o avanço tecnológico, seja possível realizar

provas que comprovem, de maneira inequívoca, a realidade dos fatos, tal como ocorre com o

exame de paternidade, o qual era impossível em tempos atrás. Pode ocorrer também que a própria

atividade jurisdicional falhe, como no caso de corrupção do julgador.

Apesar de a coisa julgada garantir a estabilidade das relações, há situações, como as

supramencionadas, que evidenciam o enorme perigo à inalterabilidade das decisões transitadas

em julgado.  Assim,  criaram-se meios  processuais  excepcionalíssimos  de  impugnação  à  coisa

julgada, dentre os quais se encontra a ação rescisória.

Destarte,  percebe-se que a função da ação rescisória é evitar  que a coisa julgada,

criada no interesse de estabilidade social, de segurança extrínseca, prepondere diante do interesse

da justiça, em certas espécies mais relevantes.  Com esse propósito de segurança intrínseca,  o

legislador  seleciona  determinadas  situações  excepcionais  para  permitir  a  rescindibilidade  das

decisões. (MIRANDA, 2003, p. 587)

Portanto, a ação rescisória é um instrumento processual que visa flexibilizar a coisa

julgada,  levando à  ponderação máxima o princípio  da segurança  jurídica,  tendo como fim a

manutenção do ordenamento jurídico.
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CAPÍTULO 2: AÇÃO RESCISÓRIA

1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO RESCISÓRIA

CÂMARA  (2007,  p.30)  define  a  ação  rescisória  como  demanda  autônoma  de

impugnação de provimentos de mérito  transitados  em julgado, com eventual  rejulgamento da

matéria neles apreciada.

Primeiro ponto que merece destaque é a natureza jurídica da ação rescisória como

uma  ação  autônoma  de  impugnação,  pois  é  criado  um  novo  processo  para  que  a  decisão

impugnada possa ser rescindida.

Trata-se da principal diferença entre a ação rescisória e o recurso5 6, pois enquanto

este prolonga o processo já instaurado com o intuito de obter uma nova decisão, a ação rescisória

inicia uma nova relação jurídica.

A doutrina costuma afirmar que a ação rescisória se trata, em verdade, de uma ação

constitutiva  negativa  ou  desconstitutiva,  porquanto  visa  ao  desfazimento  da  coisa  julgada

material anteriormente formada em outro processo7. (GRECO FILHO, 1996, p. 418)  

Ademais, insta salientar que o objeto da ação rescisória é a rescisão (e não anulação)

de uma decisão transitada em julgado. Como bem assinala MOREIRA (2008, p. 107), após o

trânsito em julgado, a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em

motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais,

surta efeito até que seja desconstituída,  mediante rescisão.8

5 MOREIRA (2008, p.  232) assevera que o recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar,  dentro do mesmo
processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna, enquanto a
ação rescisória cria um novo processo com uma nova relação jurídica processual.

6 THEODORO JÚNIOR (2012, p.743), relacionando os institutos do recurso, da coisa julgada e da ação rescisória,
afirma que “o recurso visa a evitar ou minimizar o risco de injustiça do julgamento único. Esgotada a possibilidade
de impugnação recursal, a coisa julgada entre em cena para garantir a estabilidade das relações jurídicas. Surge, por
último, a ação rescisória que colima reparar a injustiça  da sentença trânsita em julgado, quando  o seu grau de
imperfeição é de tal grandeza que supere a necessidade de segurança tutelada pela res iudicata.”

7 No mesmo sentido, DIDIER JÚNIOR e CUNHA (2012, p. 380)

8 Rescindir não é o mesmo que anular e, menos ainda, declarar a existência de nulidade. É que, embora haja casos de
rescisória por vícios que afetam a validade da sentença, como, por exemplo, a incompetência absoluta do juiz que a
proferiu, (art. 966, II, do CPC/2015), outros há que, nitidamente, supõem decisão válida. Tal é o caso, por exemplo,



19

A ação rescisória desencadeia o exercício de 3(três) juízos: (a) o de admissibilidade;

(b), o rescindente; e (c) o rescisório. Em um primeiro momento, o tribunal analisa o cabimento da

ação rescisória, perquirindo a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação e dos

pressupostos  específicos  da  ação  rescisória,  como  a  verificação  de  decisão  de  mérito,  das

hipóteses  legais  de  cabimento  e  a  observância  do  prazo  decadencial.  No  juízo  rescindente,

decide-se a rescisão da coisa julgada impugnada. Por fim, caso necessário, no juízo rescisório,

profere-se um novo julgamento da causa. 9

Vale  observar  que  o  juízo  rescindente  sempre  está  presente  em  todas  as  ações

rescisórias, o que não ocorre com o juízo rescisório, que seria o rejulgamento da causa. A título

de exemplo, cita-se o caso de rescisão que tem como fundamento ofensa à coisa julgada, que

somente irá rescindir a decisão impugnada, sem fazer um novo julgamento.

No  que  tange  à  competência  para  julgamento  da  ação  rescisória,  os  Códigos  de

Processo Civil, tanto de 1973 como o de 2015, restam omissos a esse respeito, disciplinando-a no

capítulo referente ao “Processo nos Tribunais”.

A Constituição Federal, quando trata da competências do Supremo Tribunal Federal e

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente nos art. 102, I, alínea j, e art. 105, I, alínea

e, dispõe que compete ao respectivo tribunal processar e julgar a ação rescisória de seus julgados.

Entretanto, ao tratar dos Tribunais Regionais Federais, a Constituição Federal estabelece, no art.

108, I, alínea b, estabelece que a estes tribunais compete julgar e processar as ações rescisórias de

seus julgados ou dos juízes federais da região.

A partir do texto constitucional, infere-se que compete ao próprio Tribunal julgar a

ação rescisória de seus julgados. No entanto, conquanto a ação rescisória também seja cabível em

face de decisões proferidas por juízes de primeiro grau, não se atribuiu a estes a competência para

julgar as ações rescisórias de seus julgados, sendo a ação rescisória necessariamente processada

no tribunal a que estiver vinculado.

da decisão  que haja manifestamente violado norma jurídica  (art.  966, V,  do CPC/2015).  No caso de rescisória
procedente por haver o autor obtido, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou
de  que  não  pôde fazer  uso,  capaz,  por  si  só,  de  lhe  assegurar  o  pronunciamento  favorável  (art.  966,  VII,  do
CPC/2015), a decisão rescindenda não é apenas válida, como até mesmo correta, à luz dos elementos constantes dos
autos. O motivo para a rescisão é superveniente, e não contemporâneo à data do ato, como ocorre com a nulidade.
(TESHEINER, 2015, p. 213)

9 A esse respeito, CUNHA (2006, p.104)
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Destarte, cada tribunal é competente para julgar a ação rescisória contra seus próprios

julgados e dos julgados proferidos pelos juízes a ele vinculado.

Relacionado à competência, o CPC/2015 inova, no §5º do art. 968, ao prever que

reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para

emendar  a  petição  inicial,  a  fim  de  adequar  o  objeto  da  ação  rescisória,  quando  a  decisão

apontada como rescindenda não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista

no § 2o do art. 966 ou quando tiver sido substituída por decisão posterior. Nesta hipótese, o §6º do

mesmo artigo admite, após a emenda da petição inicial, que o réu complemente os fundamentos

de defesa para, em seguida, os autos serem enviados ao tribunal competente.

No que tange à legitimidade,  o CPC/2015, no art.  967, estabelece  que são partes

legítimas  a  propor  a  ação  rescisória  quem foi  parte  no  processo  ou  o  seu  sucessor  a  título

universal ou singular, o terceiro juridicamente interessado e o Ministério Público, que pode ser

legitimado tanto como parte como fiscal  da lei.  Neste último caso,  o Ministério Público terá

legitimidade  para  ajuizar  a  ação  rescisória  quando  não  foi  ouvido  no  processo  em que  era

obrigatória  a  sua intervenção e quando a decisão rescindenda é o efeito  de simulação ou de

colusão das partes, a fim de fraudar a lei.

Sintetizando  o  exposto,  a  ação  rescisória,  portanto,  é  uma  ação  autônoma  de

impugnação, julgada somente em tribunais, em face de decisão de mérito transitada em julgado,

quando presente pelo menos uma das hipóteses legais de cabimento.

2 PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA:

Além dos requisitos  genéricos  para toda  e  qualquer  ação,  tais  como pressupostos

processuais, condições da ação, documentos indispensáveis à propositura da ação, dentre outros,

existem  três  pressupostos  específicos  que  devem  necessariamente  ser  observados  para  o

ajuizamento da ação rescisória: (i) decisão de mérito transitado em julgado; (ii) incidência de

uma das hipóteses legais de cabimento da ação rescisória; (iii) observância do prazo decadencial.
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2.1 DECISÃO DE MÉRITO:

Ao tratar da ação rescisória, o Código de Processo Civil de 1973 estabelece que a

sentença de  mérito,  transitada  em  julgada,  pode  ser  rescindida  quando  verificada  uma  das

hipóteses previstas no art. 485.

Entretanto,  apesar  de  clara  menção  à  sentença,  a  doutrina  é  uníssona  quanto  ao

cabimento de rescisória não somente à sentença, mas também a qualquer decisão de mérito, ainda

que proferida em decisão interlocutória ou acórdão.

Sobre o cabimento da ação rescisória em face de decisões de mérito,  e não só de

sentenças CÂMARA (2007, p.55) comenta que:

Outro ponto a ser observado a respeito do cabimento da ação rescisória se refere aos atos
judiciais que através dela podem ser impugnados. Fala o caput  do art. 485 do CPC em
sentença  de  mérito.  Ocorre  que  a  palavra  sentença  está,  aí,  empregada  em  sentido
bastante amplo, a querer significar provimento judicial.
Deste modo, é perfeitamente possível o cabimento da ação rescisória contra acórdãos (e,
aliás, pode-se mesmo arriscar dizer que é mais frequente a utilização da ação rescisória
contra acórdãos que sentenças).  E também contra decisões interlocutórias é cabível a
ação rescisória, desde que esse provimento verse sobre o meritum causae.

Portanto,  é irrelevante que a decisão seja necessariamente uma sentença,  podendo

inclusive se tratar de uma decisão interlocutória, desde que verse sobre mérito.

Inclusive, atendendo às críticas doutrinárias quanto ao texto do art. 485 do CPC/1973,

o Novo Código de Processo Civil prevê, no art. 966, que a decisão (e não a sentença) de mérito,

transitada em julgado, poderá ser rescindida.10

Ademais,  ressalte-se que  o dispositivo  diz  que a  decisão  de  mérito  é  rescindível,

assim entendidas aquelas previstas no art. 487 do CPC/2015.11

10 Sobre o art. 966 do CPC/2015, o enunciado 336 do Fórum Permanente de Processualistas Civis dispõe que cabe
ação rescisória contra decisão interlocutória de mérito.
11 Art. 487 CPC/2015: Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação
ou na reconvenção;  II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III -
homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c)
a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção
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Por oportuno, é importante salientar outra novidade do CPC/2015, prevista no art.

966, §2º: será admitida ação rescisória também de decisões que impeçam a propositura de nova

demanda ou a admissibilidade de recurso, ainda que não sejam de mérito.

Destarte,  na hipótese  de o tribunal  não conhecer  recurso (decisão sem caráter  de

mérito), ainda assim será cabível ação rescisória caso verificada alguma das hipóteses legais de

cabimento.

Por fim, por não fazerem coisa julgada material,  as sentenças inexistentes não são

impugnáveis por meio de ação rescisória, como no caso de sentença proferida sem observar os

pressupostos processuais de existência  (demanda do autor, citação do réu, órgão investido de

jurisdição, etc). Tais matérias podem ser alegadas em qualquer tempo, seja em defesa ou em ação

autônoma. (WAMBIER, ALMEIDA e TALAMINI, 2008, p. 699)

Deste modo, no CPC/2015 é cabível a ação rescisória quando se tratar de decisão de

mérito ou quando a decisão impugnada - mesmo não sendo de mérito - impedir a propositura de

nova demanda ou a admissibilidade de recurso.

2.2 HIPÓTESES DE CABIMENTO:

No que tange ao segundo pressuposto da ação rescisória – verificação de uma das

hipóteses legais de cabimento – destaque-se, primeiramente,  que a (in)justiça da decisão nem

sempre é a causa da rescindibilidade. Para ilustrar, basta imaginar a hipótese de incompetência

absoluta,  pois,  em tal  situação,  ainda  que  a  decisão  proferida  pelo  juiz  seja  justa  e  a  mais

adequada  para  o  caso,  ainda  assim  será  objeto  de  ação  rescisória  porque  consta  no  rol

estabelecido pelo legislador como causa de rescindibilidade.

Portanto, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são aquelas determinadas pelo

legislador, o que não necessariamente coincide com o ideal de decisão (in)justa. Pode-se afirmar,

com certeza, que a justiça é um dos princípios que orientam o legislador quando da definição das

hipóteses  de cabimento  da ação rescisória,  sendo falso afirmar  que em todas tem nele  o seu

fundamento.12

12 SANTOS, E. (2008, p.754) afirma que “por ser a coisa julgada matéria de ordem pública, a ação rescisória só pode
ser proposta nos casos previstos em lei, sem que se permita interpretação extensiva (art. 485). A má apreciação da
prova e a injustiça da decisão não a justificam, a não ser quando ocorrer qualquer das hipóteses previstas em lei.”
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A maioria das hipóteses de cabimento está presente no art. 966 do CPC/2015:

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;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
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;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou
venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
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;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Afirmou-se acima que a  maioria das hipóteses de cabimento estão previstas no art.

966 porque o CPC/2015 inovou em prever uma hipótese fora daquele rol, conforme será exposto

no tópico 2.2.9 abaixo.

Ademais, tendo em vista o seu caráter excepcional como instrumento de impugnação

à  coisa  julgada  material,  as  hipóteses  de  cabimento  da  ação  rescisória  não  comportam

interpretação ampliativa ou analógica13. (GRECO FILHO, 1996, p. 423)

Isto posto, passa-se à análise das hipóteses de cabimento:

2.2.1 Prevaricação, concussão ou corrupção do juiz:

A  primeira  hipótese  de  cabimento  de  ação  rescisória  prevista  no  CPC/2015  diz

respeito à decisão foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz.

Segundo o art. 319 do Código Penal, a prevaricação consiste em retardar ou deixar de

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

satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

13 Neste mesmo sentido, THEODORO JÚNIOR (2012, p.747) assevera que os fundamentos da rescindibilidade
previstos na lei são taxativos, sendo impossível cogitar-se da analogia para criarem-se novas hipóteses de ataque da
res iudicata.
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Por sua vez, o art. 316 do Código Penal estabelece que o crime de concussão a prática

de 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.

Por fim, a corrupção, conforme art. 318 do Código Penal, ocorre quando o julgador

solicita ou recebe, 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 aceita promessa de tal vantagem.

2.2.2 Juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente:

O segundo inciso do art. 966 do CPC/2015 estabelece que é cabível ação rescisória

quando a decisão de mérito, transitada em julgado, tenha sido proferida por juiz impedido ou por

juízo absolutamente incompetente.

A primeira  parte  do dispositivo  trata  de juiz  impedido  para  julgar  a  causa,  cujas

hipóteses estão elencadas no art. 144 do NCPC, citando-se, como exemplo, o impedimento do

juiz de julgar ação que já havia atuado como mandatário de uma das partes.  

Ressalte-se que o CPC/2015 menciona tão somente a hipótese de impedimento do

juiz, não abrangendo, portanto, a suspeição, que deve ser alegada no momento oportuno, não

sendo cabível, portanto, a ação rescisória.

A segunda parte do dispositivo trata da incompetência absoluta. Como bem analisado

por  DIDIER  e  CUNHA  (2012,  p.  413),  enquanto  o  impedimento  é  um  vício  do  juiz,  a

incompetência é um vício do juízo. 

Outrossim,  constata-se  também  que  somente  a  incompetência  absoluta  é  prevista

como hipótese de cabimento da ação rescisória, não abrangendo, desta forma, a incompetência

relativa.
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2.2.3 Dolo da parte vencedora ou colusão das partes para fraudar a lei

Nos termos do Art. 966, III, do CPC/2015, é cabível ação rescisória quando proferida

decisão que resulte de dolo da parte vencedora em detrimento da vencida ou, ainda, de simulação

ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.

Na  primeira  hipótese  contida  no  dispositivo  em  questão,  o  cabimento  da  ação

rescisória está condicionada ao dolo do vencedor e que tenha influenciado o teor da decisão.

Destarte, é preciso que a conduta dolosa praticada pela parte tenha afetado de alguma

maneira a decisão proferida. Se a artimanha praticada pela parte não foi capaz de influenciar a

decisão, não será cabível a ação rescisória.

Tamanha a gravidade do vício, o Código legitima inclusive o Ministério Público para

ajuizar a ação rescisória quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das

partes, conforme art. 967, III, alínea b, do CPC/2015.

Ademais, importante inovação trazida pelo CPC/2015 diz respeito ao prazo inicial da

ação rescisória nesses casos, pois enquanto o CPC/1973 apenas previa um prazo de 2(dois) anos

genérico para todas as hipóteses de ação rescisória, o CPC/2015 estabelece, no art. 975, §3º, que

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.

2.2.4 Ofensa à coisa julgada:

Como já  salientado,  a  coisa  julgada  faz  com que a  decisão  proferida  pelo  Poder

Judiciário não seja rediscutida. Deste modo, caso uma demanda seja ajuizada com idêntico objeto

de outra que já tenha formado coisa julgada, aquela deve ser extinta sem resolução de mérito,

com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/2015.

Entretanto, quando já formada a coisa julgada e esta não é reconhecida no processo

superveniente, ainda assim é cabível ação rescisória, conforme art. 966, inciso IV, do CPC/2015.

Problema surge  quando não ajuizada  a  ação rescisória,  pois  existirão  duas  coisas

julgadas,  com  a  perigosa  probabilidade  de  serem  contraditórias.  Passado  o  prazo  para
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ajuizamento  da  ação  rescisória,  não  haverá  outro  instrumento  para  alegar  a  coisa  julgada

anteriormente formada e impugnar a decisão proferida posteriormente, restando a dúvida sobre

qual delas deverá prevalecer.

Trata-se de controvérsia existente desde o CPC/1973, em seu análogo art. 475, inciso

IV, que já provocava divergência na doutrina.

BUENO (2013, p. 330) assevera que dada a proteção constitucional da coisa julgada

(art.5º,  XXXVI,  da  Constituição  Federal),  é  mais  acertada  a  corrente  que  sustenta  o

prevalecimento da primeira coisa julgada, independentemente de ela decorrer da resolução de

mérito do primeiro ou do segundo processo.

Por  sua  vez,  MARINONI  e  ARENHART  (2005,  p.  635)  defendem  que  deve

prevalecer a segunda coisa julgada porque além de a primeira coisa julgada não ter sido invocada

no processo que levou à edição da segunda, ela nem mesmo foi lembrada em tempo oportuno,

permitindo  o  uso  da  ação  rescisória  e,  assim,  a  desconstituição  da  coisa  julgada  formada

posteriormente. Ainda para estes doutrinadores, seria absurdo pensar que a coisa julgada, que

poderia ser desconstituída até determinado momento,  simplesmente desaparecesse quando a a

ação rescisória não é utilizada. Se fosse assim, não haveria razão para o art. 485, IV, e portanto

para a propositura da ação rescisória, bastando esperar o escoamento do prazo estabelecido para

seu uso.

Como o CPC/2015 reproduziu identicamente o art.  475, inciso IV, do CPC/1973,

perdeu uma boa oportunidade para solucionar a controvérsia doutrinária.

2.2.5 Manifesta violação à norma jurídica:

O CPC/1973 prevê o cabimento  de ação rescisória  em face de  violação a literal

dispositivo  de  lei.  Por  sua  vez,  o  CPC/2015,  levando  em  consideração  a  doutrina  e  a

jurisprudência, passou a prever o cabimento de ação rescisória não somente em relação a violação

da lei, mas sim de violação de norma jurídica, termo mais abrangente que aquele.

 A esse respeito, BARIONI (2015, p. 2153) aduz que:
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Verifica-se, em primeiro lugar, o emprego da locução “norma jurídica” em substituição
ao vocábulo “lei”. A norma jurídica não é sinônimo de texto legal, mas o resultado da
interpretação  de  qualquer  preceito  normativo,  escrito  ou  não  escrito.  A  alteração,
portanto, tem duplo significado: de um lado, indica que não apenas o desrespeito à lei,
em sentido estrito, autoriza a ação rescisória, mas a transgressão a qualquer enunciado
normativo presente no ordenamento jurídico, ainda que não escrito. Assim, por exemplo,
autoriza-se a ação rescisória por violação a princípio geral  do direito,  ainda que não
integrante do texto escrito. De outro lado, afasta a equivocada ideia de que o cabimento
da ação rescisória estaria limitado aos casos de ofensa à interpretação literal do texto
positivado.  A  ação  rescisória  é  cabível  quando  o  conteúdo  do  dispositivo,  em  sua
interpretação (não exclusivamente literal), tenha sido desrespeitado pela decisão judicial.
Justamente por isso, o art. 966, V,deixou de exigir que a violação fosse “literal”.

Portanto,  o  CPC/2015 admite   o  ajuizamento  de  ação recisória  quando a decisão

impugnada  violar  manifestamente  norma  jurídica,  abrangendo  a  Constituição  Federal,  leis,

medidas provisórias , princípios, dentre outras. 

2.2.6 Prova falsa:

Nos termos do art.  966, inciso VI,  do NCPC, a decisão de mérito,  transitada  em

julgado, pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em

processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.

Para  ser  cabível  rescisão  da  decisão,  é  necessário  que  a  prova  falsa  deve  tenha

influenciado  no julgado.  Isto  é,  ainda  que  a  prova  seja  falsa,  caso  não tenha  interferido  no

julgamento do processo, não terá cabimento o ajuizamento da ação rescisória, sendo o caso de

falta de interesse de agir.

Assim, para verificar se é ou não rescindível o provimento baseado em prova falsa,

não basta a verificação da falsidade. É preciso determinar se, excluída aquela prova do material

de que se valeu o juiz para resolver as questões de fato suscitadas na causa original, teria ele

chegado a mesma conclusão que se alcançou. Verificando-se que ficaria mantida a conclusão,

não se pode considerar que o provimento judicial seja fundado na prova falsa e, então, não poderá

ele  ser  rescindido.  Verificando-se,  porém,  que  outra  seria  a  conclusão,  é  rescindível  o

pronunciamento judicial transitado em julgado. (CÂMARA, 2007, p. 91)
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2.2.7 Prova nova:

Conforme art. 466, inciso VII, será cabível ação rescisória quando 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.

Tal hipótese é mais ampla que sua análoga prevista no CPC/1973, pois este previa o

cabimento baseado em documento novo, sendo o termo prova nova mais abrangente.

“Nova” não é a prova posteriormente criada ou constituída, e sim aquela que se revela

ou  que  vem a  lume  depois;  no  caso,  depois  de  ocorrido  o  trânsito  em  julgado  da  decisão

rescindenda. Se a prova nova era de “existência ignorada” é porque ela já existia; se dela a parte

“não pôde fazer uso”, é porque, igualmente, já estava constituída. ( MAZZEI e GONÇALVES,

2015, p. 189)

Por derradeiro, assim como na hipótese prevista no inciso anterior, a “prova nova”

deve influenciar no julgamento, motivo pelo qual não será cabível ação rescisória fundada em

prova nova que sequer interferiria no julgamento.

2.2.8 Erro de fato:

A última hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no art. 966 do CPC/2015 é

quando a decisão for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos.

Ressalte-se que o erro de fato não está relacionado à insatisfação da parte com o

conteúdo da decisão.  O CPC/2015 define  que 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. 
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2.2.9 Obrigação fundada em dispositivo considerado inconstitucional pelo STF:

Apesar de haver dispositivo análogo no CPC/197314, o cabimento de ação rescisória

em razão de dispositivo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal só veio a ser

admitido expressamente no CPC/2015, no art. 52515, constituindo exceção ao rol de hipóteses de

cabimento previsto no art. 966. 

Art. 525.  Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 12.   Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também
inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação  ou  interpretação  da  lei  ou  do  ato  normativo  tido  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  como  incompatível  com  a  Constituição  Federal,  em  controle  de
constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13.  No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser
modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14.   A decisão do Supremo Tribunal Federal  referida no § 12 deve ser anterior ao
trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15.  Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Tal situação será devidamente abordada no capítulo 3 deste trabalho.

14 Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:
II – inexigibilidade do título
§ 1o Para efeito do disposto no inciso II  do caput deste artigo, considera-se também inexigível  o título judicial
fundado  em lei  ou  ato  normativo  declarados  inconstitucionais  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  ou  fundado  em
aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a
Constituição Federal.

15 Em hipótese análoga aplicada à Fazenda Pública, o art. 535, §8 do CPC/2015.
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2.3 PRAZO DA AÇÃO  RESCISÓRIA: 

Por derradeiro, o  terceiro pressuposto da ação rescisória é a observância do prazo

decadencial.

Como  já  mencionado,  a  ação  rescisória  é  um  mecanismo  processual  que  visa

impugnar a coisa julgar em casos de ostensivas ilegalidades. Para MIRANDA (2003, p. 575),

com a ação rescisória, o que se quer é a diminuição do número de casos em que a aplicação não

coincide com a incidência da lei.

Entretanto, mesmo quando a sentença está eivada de gravíssimos vícios, não se pode

olvidar que um dos escopos do processos é, também, a estabilização das relações jurídicas.16

Permitir  que  a  ação  rescisória  seja  ajuizada  por  tempo  indeterminado  causa

indesejável insegurança jurídica.  Assim, os ordenamentos preveem limites temporais para seu

ajuizamento. Transcorrido o prazo da ação rescisória, os vícios então existentes ficam sanados,

formando a chamada coisa soberanamente julgada.

Sobre o prazo da ação rescisória, MOREIRA (2008, p. 217) leciona que:

A segurança  das  relações  sociais  exige  que  a  autoridade  da  coisa  julgada,  uma vez
estabelecida, não fique demoradamente sujeita à possibilidade de remoção. Ainda quanto
às  sentenças  eivadas  de  vícios  muito  graves,  a  subsistência  indefinida  da
impugnabilidade, incompatível com a necessidade de certeza jurídica, não constituiria
solução  aceitável  no  plano  da  política  legislativa,  por  mais  que  em  seu  favor  se
pretendesse  argumentar  com  o  mal  que  decerto  representa  a  eventualidade  de  um
prevalecimento do erro. O legislador dos tempos modernos, aqui e alhures, tem visto
nesse o mal menor. Daí a fixação de prazo para a impugnação; decorrido certo lapso de
tempo, a sentença torna-se imune a qualquer ataque. É o que acontece na generalidade
dos ordenamentos contemporâneos.

16 Neste sentido, NERY JÚNIOR (2010, p. 67): “Consoante o direito constitucional de ação (CF 5.º XXXV), busca-
se pelo processo a tutela jurisdicional adequada e justa. A sentença justa é o ideal – utópico – maior do processo.
Outro valor não menos importante para essa busca é a segurança das relações sociais e jurídicas. Havendo choque
entre esses dois valores (justiça da sentença e segurança das relações sociais e jurídicas), o sistema constitucional
brasileiro resolve o choque, portando pelo valor segurança (coisa julgada), que deve prevalecer em relação à justiça,
que será sacrificada (Veropferungstheorie). Essa é a razão pela qual, por exemplo, não se admite ação rescisória para
corrigir injustiça da sentença. A opção é política: o Estado brasileiro é democrático de direito, fundado no respeito à
segurança jurídica pela observância da coisa julgada. Poderíamos ter optado por outro sistema, como, por exemplo, o
regime  nazista,  no  qual  prevalecia  a  sentença  justa  (sob  o  ponto  de  vista  do  Fuhrer e  do  Reich alemão)  em
detrimento da segurança jurídica.”
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Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há a coisa soberanamente julgada,

o que também se verifica depois de transitada em julgado decisão declarando improcedente a

rescisória. (MARQUES, 1997 )

Para WAMBIER (2007, p. 442), decorrido o prazo decadencial de 2(dois) anos para o

manejo  da  ação  rescisória,  as  decisões  nulas  não  deixarão  de  sê-lo,  mas  deixarão  de  ser

vulneráveis, embora ontologicamente remanesçam nulas. Serão invulneráveis porque a parte não

poderá mais se valer do único meio de apto a desconstituí-las.

O prazo de  ajuizamento  da  ação rescisória  é  variável  nos  diversos  ordenamentos

jurídicos. Na Alemanha, os mecanismos análogos à ação rescisória devem ser ajuizados a partir

de um mês, contados da ciência do evento, mas não podem ser propostas passados cinco anos do

trânsito em julgado da sentença; em Portugal, o recurso de revisão deve ser ajuizado até em 60

(sessenta) dias a contar do trânsito em julgado ou da ciência do evento, resguardado o prazo

máximo de cinco anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Na França, o recours em

révision, instituto que mais se aproxima à ação rescisória, tem o prazo de dois meses a contar da

ciência do fato do fato invocado. (FARIA, 2015, p 148)

No Brasil, o art. 485 do CPC/73 dispõe que o direito de propor a ação rescisória se

extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.17

Primeiramente, cumpre destacar que se trata de prazo decadencial, extinguindo, caso

não observado, o direito à rescisão da parte quanto à decisão de mérito transitada em julgado.

Há  extinção  do  próprio  direito,  de  desconstituir  uma  sentença  viciada  (juízo

rescindente), portanto de natureza substancial, na medida em que o preceito alude à extinção do

direito. Trata-se, pois, de prazo decadencial, previsto legalmente, e não por vontade das partes.

(SHIMURA, 2012, p.206)

Salta aos olhos a imprecisão técnica no texto legal do CPC/1973 ao dispor que o

prazo para propor a ação rescisória é extinto. O dispositivo confundiu termos de prescrição com o

de decadência, pois o prazo decadencial se refere ao direito material de ver rescindida a decisão,

ao invés do direito da ação, o que seria prescricional, como esclarecem CÂMARA (2007, p. 235)

e MOREIRA(2008, p. 220).

17 COSTA (1993, p.162) ressalta que “no nosso direito, o prazo para propor rescisória é único e flui desde o dia em
que a sentença rescindenda transitou em julgado. Através dos tempos, ele veio sendo reduzido, de 30 para 5 anos, até
ser fixado, hoje, em 2 anos.”
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Oportunamente, o CPC/2015, corrigindo a imprecisão técnica, dispõe no art. 975 que

o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos (…),  empregando adequadamente os termos

técnicos referentes à decadência.

WAMBIER (et al,  2015, p. 2175) comenta que o legislador,  atendendo as críticas

doutrinárias, corrigiu defeito técnico da redação do CPC/1973, que previa que o direito de propor

a ação rescisória se extinguia com o transcurso do prazo bienal. O que se extingue é o direito à

rescisão, uma vez que se trata de questão relacionada ao plano do direito material (extinção do

direito à rescisão) e não do plano do direito processual.

No CPC/1973, sendo de natureza decadencial, o prazo da ação rescisória não deveria

ser suspenso, tampouco interrompido ou prorrogado, conforme art. 207 do Código Civil, motivo

pelo qual se o prazo terminasse em dia em que não havia expediente forense, o autor deveria

antecipar o ajuizamento da ação rescisória, com o intuito de evitar a decadência de seu direito.

(BUENO, 2013, p. 349)

Não  obstante  a  omissão  do  CPC/1973,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  proferiu

algumas decisões admitindo a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente quando

o termo final para ajuizar a ação rescisória coincidisse com dia não útil.18

O CPC/2015, apesar de manter a natureza do prazo decadencial, passará a admitir a

prorrogação do prazo até o primeiro dia útil subsequente quando o dies ad quem recair em férias,

recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense (art. 975, §1º), positivando o

entendimento da jurisprudência em prol da efetividade processual.

A principal importância no estudo do prazo da ação rescisória é saber o seu termo

inicial  e final,  pois,  decorrido o biênio decadencial,  forma-se a coisa soberanamente julgada,

restando imodificável o pronunciamento judicial,  motivo pelo qual será tratado em capítulo a

parte (em seguida).

18 Neste  sentido,  cita-se  as  seguintes  decisões:  REsp  1.112.864-MG;  AgRg  no  REsp  1231666/BA;  Resp
1210186/RS; AgRg no Resp966.017/RO.



33

CAPÍTULO 3: O PRAZO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA:

1 NO CPC/1973

O art. 495 do CPC/1973 é bastante claro quanto ao início do prazo para ajuizar a ação

rescisória: conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão a ser impugnada.

Entretanto, há divergência quanto ao início do prazo da ação rescisória em dois casos:

(i) quando se tratar de decisão que não conheça recurso intempestivo e (ii) quando há capítulos de

decisão com diferentes trânsitos em julgado.

1.1 Prazo inicial da ação rescisória quando o tribunal decreta a intempestividade do recurso

Como  já  ressaltado,  o  trânsito  em julgado  da  decisão  ocorre  quando  esta  não  é

passível mais de recurso. Destarte, é no momento em que se torna impossível a revisão do que

ficou estatuído na sentença por meio de recursos que a mesma transita em julgado, dando início

ao prazo de exercício do direito à rescisão do provimento jurisdicional. (CÂMARA, 2007, p.239)

Porém, é possível que já tenha ocorrido o trânsito em julgado e ainda esteja pendente

o julgamento do recurso, tal como ocorre em recurso intempestivo ainda não julgado. Como o

prazo já transcorreu, a coisa julgada já se formou antes mesmo da interposição do recurso.

A doutrina assevera que a decisão sobre o juízo de admissibilidade de recurso tem

efeito declaratório, motivo pelo qual a decisão é considerada transitada em julgado já na época

em que o prazo findou, ao invés do momento da decisão que certificou a intempestividade.19

A esse respeito, BUENO (2013, p. 350) aduz que:

19 WAMBIER  (2007,  p.  444):  “Diz-se,  comumente,  que  o  juízo  de  admissibilidade  de  recursos  tem natureza
declaratória. Essa afirmação, levada às últimas consequências,  significaria que, quando o recurso é indeferido (=
quando não se conhece do recurso, quando não se o admite), ter-se-ia, na realidade, este já não cabia quando da sua
interposição e, pois, a decisão que transitou em julgado teria sido aquela de que se recorreu, no momento em que foi
proferida, e não a decisão que considerou inadmissível o recurso dela interposto. Pelas injustiças que dessa posição
decorreriam, principalmente no que tange à possibilidade de que, durante a tramitação do recurso, viesse ao depois a
ser inadmitido, se escoasse o prazo decadencial para a ação rescisória, não é esta que vem prevalecendo no plano da
jurisprudência.
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A discussão funda-se principalmente na circunstância, amplamente reconhecida, de que
o juízo de admissibilidade recursal é declaratório e que, por isso, teria efeitos retroativos.
O julgador, nessa perspectiva, quando conhece do recurso, afirma estarem presentes seus
pressupostos de admissibilidade desde sua interposição. Aplicando-se essa orientação, é
imediata a percepção de que,uma vez não conhecido, a preclusão ou, o que interessa para
o presente tema, o trânsito em julgado da decisão que se pretendeu impugnar já teria
ocorrido anteriormente, desde sua interposição.

Assim, por exemplo, decorrido in albis o prazo para interposição de recurso sem que

o mesmo tenha sido interposto, a decisão já terá transitado em julgado, ainda que venha interpor

recurso intempestivo (CÂMARA, 2007, p. 240)

No entanto, a prática forense demonstra que a natureza declaratória da decisão que

decreta  a intempestividade do recurso pode causar problemas,  pois é possível que a mora do

Poder Judiciário se estenda por mais de dois anos e, com isso, acarrete a decadência do prazo

para ajuizar a ação rescisória.

Por exemplo, se o prazo para a interposição de apelação terminar no dia 01.06.2015,

mas o recurso somente é protocolizado no dia 02.06.2015, conclui-se pela intempestividade do

recurso.  Todavia,  pode acontecer  que o Poder  Judiciário  demore  mais  de 2 (dois)  anos para

reconhecer a intempestividade do recurso, o que impediria o manejo da ação rescisória, haja vista

a natureza declaratória da decisão que decide pela intempestividade do recurso.

Atento  a  tal  peculiaridade  e  percebendo  que  os  jurisdicionados  poderiam  ser

prejudicados  pela  mora  do  Poder  Judiciário  no  julgamento  da  tempestividade  do  recurso,  o

Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 401, a qual dispõe que o prazo decadencial da ação

rescisória  só  se  inicia  quando não  for  cabível  qualquer  recurso  do  último  pronunciamento

judicial.

Para  FARIA (2015,  p.140),   a  súmula  401 do STJ  criou  uma ficção  jurídica,  ao

considerar que a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade apresentaria efeitos  ex

nunc,  vez  que  enquanto  restassem discussões  acerca  da  (in)admissibilidade   de  determinado

recurso, o prazo para ajuizamento da ação rescisória não se iniciaria.

Se  aplicada  a  natureza  declaratória  da  decisão  que  decreta  a  intempestividade  do

recurso,  as  partes  teriam  que  se  ajuizar  a  ação  rescisória  antes  mesmo  da  decisão  sobre  o

conhecimento do recurso a fim de evitar a decadência do direito à rescisão.20

20 A esse respeito, WAMBIER e MEDINA (2003, p.205)
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A esse respeito DIDIER JÚNIOR e CUNHA (2012, p. 403) comentam que:

(...) Assim, interposto um recurso, enquanto este não vier a ser apreciado, não se pode
ajuizar ação rescisória.  Se o recurso  vier  a  ser  inadmitido, é a partir  do trânsito em
julgado da decisão que não o admitir que se inicia o prazo para a propositura da ação
rescisória. É que, antes disso, não se viabiliza o ingresso da ação rescisória, por falta de
um de seus requisitos:  o  trânsito  em julgado.  Não fosse assim,  dever-se-ia  aceitar  o
ajuizamento  de  ação  rescisória  condicional,  que  seria  intentada,  para  evitar  a
consumação de decadência,  e ficaria  na pendência de ser  ou não admitido o recurso
interposto.
Como não se aceita a ação rescisória condicional, o entendimento que vem prevalecendo
aponta no sentido de que o prazo previsto no art. 495 do CPC somente tem início a partir
do trânsito em julgado da última decisão do proferida no processo, ainda que esta tenha
se restringindo a não admitir determinado recurso. É que, a não ser assim, a parte iria,
não  rara  vezes,  deparar-se  com  situações,  no  mínimo,  esdrúxulas.  Imagine-se  que,
interposto o recurso, e ultrapassado tempo superior a 2 (dois) anos, sobreviesse decisão
do tribunal declarando inadmissível o recurso. A se considerar que o trânsito em julgado
operou-se antes da interposição do recurso, não haveria mais o prazo para ajuizamento
da ação rescisória.

A súmula mencionada preza pela efetividade e evita que o jurisdicionado de boa-fé

seja prejudicado, principalmente quanto ao prazo inicial da ação rescisória, em razão da mora do

Poder Judiciário em decidir sobre a intempestividade do recurso.

No entanto, apesar de solucionar a questão do prazo inicial da ação rescisória no caso

de recurso intempestivo, a súmula 401 do STJ é objeto de críticas quando se trata  de capítulos de

decisão com diferentes trânsitos em julgado.

1.2 Prazo inicial da ação rescisória quando há capítulos de decisão com diferentes trânsitos

em julgado: a teoria dos capítulos de sentença e a súmula 401 do STJ

A segunda divergência  sobre o prazo inicial  da ação rescisória  ocorre quando há

capítulos de decisão com diferentes trânsitos em julgado.

 Para ilustrar, imagine-se a seguinte situação: João ajuíza ação indenizatória em face

de Maria pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de um acidente de carro.

Em primeira instância, o juiz julga a demanda totalmente procedente, ou seja, condenando a parte

ré (Maria) a indenizar os danos materiais  e os morais.  Insatisfeita,  Maria interpõe recurso de
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apelação somente quanto aos danos morais, ocorrendo, portanto, o trânsito em julgado dos danos

materiais que não foram objeto de recurso.

Levando em consideração que o trânsito em julgado ocorre quando não cabe mais

recurso da decisão, percebe-se que no caso descrito haverá dois trânsitos em julgados: os danos

materiais transita em julgado logo na primeira instância, enquanto os danos morais transitará em

julgado após o julgamento do recurso interposto.

Apesar de o art. 495 do CPC/1973 ser claro ao dispor que conta-se o prazo da ação

rescisória a partir do transito em julgado da decisão, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais

superiores divergem quanto ao prazo inicial da ação rescisória na hipótese de capítulos de decisão

com diferentes trânsitos em julgado.

Para uma primeira corrente, com argumentos embasados na teoria dos capítulos de

sentença, o prazo da ação rescisória tem início a partir do trânsito em julgado do capítulo de

decisão  impugnado.  No  caso  acima  proposto,  o  prazo  de  2  (dois)  anos  para  ajuizar  a  ação

rescisória quanto ao capítulo dos danos materiais terá início com o seu trânsito em julgado logo

na primeira instância, enquanto o prazo da ação rescisória para impugnar o capítulo de danos

morais  somente  teria  início  após  o  julgamento  da  apelação.  Esta  corrente  é  majoritária  na

doutrina e encontra adesão perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior do

Trabalho (TST).

De outro modo, uma segunda corrente refuta a aplicação da teoria dos capítulos de

sentença, asseverando que o prazo da ação rescisória é uno, sendo inadmissível o seu ajuizamento

que transite em julgado a última decisão proferida no processo, afim de evitar uma “conturbação

processual”. Trata-se do entendimento consolidado na súmula 401 do STJ.

As correntes mencionadas serão tratadas em seguida minuciosamente.

1.2.1 O prazo inicial da ação rescisória conforme a teoria dos capítulos de sentença

De início, embora a teoria seja denominada “capítulos de sentença”, é pacífico que

seus efeitos têm aplicação em qualquer decisão judicial, tais como a decisão interlocutória e o

acórdão.
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DINAMARCO  (2014,  p.39)  define os  capítulos  de  sentença  como  unidades

autônomas do decisório da sentença.  Para CÂMARA (2008, p. 433), a teoria dos capítulos de

sentença nada mais é do que o reconhecimento de que uma sentença formalmente una pode ter

mais de uma decisão.

Imagine-se uma ação de reconhecimento de paternidade cumulada com pedido de

alimentos.  Na sentença,  o  juiz  reconhece  a  filiação,  porém,  julga  improcedente  o pedido de

alimentos, porque o autor teria condições financeiras melhores que o próprio genitor, além de

condená-lo nas verbas de sucumbências.

No exemplo  proposto,  percebe-se que a  sentença  pode ser  dividida  nos  seguintes

capítulos:  (i)  reconhecimento  da  paternidade;  (ii)  indeferimento  do  pedido  de  alimentos  (iii)

condenação nas verbas sucumbenciais.

Pela teoria dos capítulos de sentença, esta pode conter partes autônomas de decisão,

cada qual com seus respectivos pressupostos e fundamentação, podendo ou não afetar uns aos

outros. No exemplo citado, o deferimento do pedido de alimentos pressupõe o reconhecimento da

paternidade, demonstrando a dependência deste àquele outro capítulo.

Sob esse  viés,  os  capítulos  de  sentença  podem ser  classificados  em dependentes,

condicionantes e independentes.

Independentes  são  os  capítulos  que  não  influenciam  diretamente  os  demais,  não

havendo uma relação de prejudicialidade entre eles. De outro modo, dependentes são capítulos

que são afetados pela decisão de outro capítulo, o chamado condicionante.

DINAMARCO (2014, p. 47)  leciona que essa dependência pode ser vista em todos

os casos nos quais se apresente uma relação de prejudicialidade entre duas pretensões de modo

que  o  julgamento  de  uma  delas  (prejudicial)  determinará  o  teor  do  julgamento  da  outra

(prejudicada) – como sucede quanto aos juros, que constituem uma obrigação acessória e cuja

existência, por isso, fica a priori excluída quanto ao principal não devido.

Portanto,  infere-se  que  o  capítulo  condicionante  pode  impedir  ou  determinar  o

julgamento  do  capítulo  dependente,  havendo  uma  relação  de  dependência  para  com  o

condicionante. (PEIXOTO, 2015, p.159)
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Ainda sobre o exemplo acima descrito, é fácil constatar que o capítulo referente aos

alimentos é dependente ao reconhecimento da paternidade (que seria o capítulo condicionante),

caracterizando uma relação de prejudicialidade entre tais capítulos.

Os  capítulos  da  sentença  também  podem  ser  classificados  em  homogêneos  ou

heterogêneos. Segundo CÂMARA (2008, p. 432), chamam-se homogêneos os que se encontram

no mesmo plano do objeto da cognição. Em outras palavras, serão homogêneos os capítulos que

tratem exclusivamente sobre matéria processual ou sobre o mérito da causa. Sob esse ponto de

vista, tanto é homogênea a decisão que reconhece a presença das condições da ação e afasta a

alegação de falta de pressuposto processual, como também a decisão que julga procedente os

pedidos de danos morais e materiais (mérito da causa).

Por sua vez, as decisões heterogêneas são as que apresentam capítulos com objeto de

cognição distintos, como no caso da sentença que afasta preliminar de incompetência e defere a

condenação em danos materiais.

Outra  classificação  a  partir  da  teoria  dos  capítulos  de  sentença  é  dividi-los  em

principais e acessórios. Serão principais os capítulos que poderiam ser autonomamente decididos

em processos distintos, enquanto os secundários somente existem dentro de processo que tenham

outras matérias por objeto, como as matérias processuais.

Embora o Código de Processo Civil de 1973 não faça qualquer menção expressa aos

capítulos de decisão, a aplicação desta teoria é manifesta em vários institutos, como na execução,

na teoria das nulidades e, principalmente, na teoria dos recursos.

Relacionado à nulidade, o art. 475-O, § 1º, dispõe que se a sentença provisória for

modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito  a execução,  isto é,

somente será anulado o capítulo dependente, restando intacto o independente ou o condicionante

que não seja afetado pela nulidade.

Ainda sobre nulidades, visualiza-se a noção de independência dos atos  processuais

no art. 248 do CPC/1973, o qual estabelece que  anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito

todos  os  subsequentes,  que  dele  dependam;  todavia,  a  nulidade  de  uma  parte  do  ato  não

prejudicará as outras, que dela sejam independentes.

Sobre execução, a teoria dos capítulos de sentença pode ser vislumbrada facilmente

no art. 475-I, §2º, do CPC/1973: quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida,
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ao credor  é  lícito  promover  simultaneamente  a execução daquela  e,  em autos  apartados,  a

liquidação desta). 

Apesar de influenciar diversos institutos do direito processual, é indiscutível que o

campo onde a teoria dos capítulos de sentença mais se desenvolveu foi na teoria dos recursos.

Abordando várias dessas repercussões, DINAMARCO (2014, p. 102) aduz que:

Numa simples exemplificação feita pelos pontos recursais de maior relevância e mais
frequente incidência na prática forense, temos as seguintes projeções: a) sobre os limites
do interesse recursal, cada um das partes sendo amparada por esse requisito somente no
tocante ao capítulo em que vencida (CPC, art. 499); b) sobre os limites da devolução
concretamente operada em qualquer hipótese de recurso parcial,   não sendo lícito ao
tribunal cassar a sentença além deles (tantum devolutum quantum appellatum – art. 515,
caput); c) mais especificamente, sobre os limites objetivos da apelação interposta contra
sentença terminativa, sendo lícito passar ao julgamento do mérito quando essa apelação
é provida (art. 515, §3º); d) sobre a formação da coisa julgada em relação ao capítulo
que não  tenha  sido  atingido  pela  devolução;  e)  sobre  a  impossibilidade  de  anular  a
sentença em grau de recurso, além dos limites do recurso admissível e interposto; f)
sobre  a  admissibilidade  do  recurso  adesivo,  limitada  ao  capítulo  em  que  a  parte
sucumbiu (art. 500); g) sobre a identificação da reformatio in pejus, ocorrente quando o
tribunal interfere no capítulo de sentença que foi favorável ao recorrente e que, por isso,
sequer podia ser objeto de recurso interposto por este; h) sobre o efeito suspensivo de
certos recursos, como a apelação, o qual impede a eficácia da sentença em um parte mas
não necessariamente  em todas;  i)  sobre  a  admissibilidade  dos embargos  infringentes
limitadamente ao capítulo portador das características indicadas no art. 530 do Código
de Processo Civil; j) sobre a fluência dos prazos recursais, distintos em relação a cada
um dos capítulos segundo o momento de intimação do patrono de cada uma das partes
etc.

Além da  aplicação  da  teoria  dos  capítulos  de  sentença  nos  institutos  processuais

supramencionados,  é  possível  visualizar  sua  aplicação  também  no  início  do  prazo  da  ação

rescisória.

O Código de  Processo Civil  de 1973 estabelece  que  o direito  de propor a ação

rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão.  Assim, para

identificar o prazo inicial da rescisória, deve-se levar em consideração o momento do trânsito em

julgado da decisão.

Considerando que os capítulos de decisão são unidades autônomas e sendo possível o

trânsito  em  julgado  de  cada  um  deles  individualmente,  conclui-se  pelo  cabimento  de  ação

rescisória desde o trânsito em julgado do capítulo que se pretende impugnar, mesmo que esteja

pendente recurso relacionado a outro capítulo de decisão.
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Para adeptos desta corrente, o recurso parcial da sentença faz com que a coisa julgada

se forme em etapas,  isto é, seja formada progressivamente.  Destarte,  o prazo da rescisória se

conta  separadamente  para  cada  uma  das  partes  do  julgamento  da  causa,  incluive  com  a

possibilidade  de  mais  de  uma  rescisória  em  face  de  uma  mesma  sentença.(THEODORO

JUNIOR, 2012, p.768)

Portanto, se Maria – no primeiro exemplo mencionado - teve os pedidos de danos

materiais e danos morais julgados em seu desfavor e somente recorre deste, aquele transita em

julgado, tendo início o prazo da ação rescisória quanto ao capítulo não recorrido.

Sintetizando  a  relação  entre  a  sentença  objetivamente  complexa  e  a  sua

rescindibilidade, MOREIRA (2006, p.62) conclui que:

a)  ao  longo  de  um mesmo processo,  podem suceder-se  duas ou mais  resoluções  de
mérito, proferidas por órgãos distintos, em momentos igualmente distintos;
b) todas essas decisões transitam em julgado ao se tornarem imutáveis e são aptas a
produzir coisa julgada material, não restrita ao âmbito do feito em que emitidas;
c)  se em relação  a  mais  de uma delas  se  configurar  motivo  legalmente  previsto  de
rescindibilidade, para cada qual será proponível uma ação rescisória individualizada;
d) o prazo de decadência terá de ser computado caso a caso, a partir  do trânsito em
julgado de cada decisão.

Em  decisão  recente21,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  reconhecendo  a  teoria  dos

capítulos de sentença, asseverou que o prazo de cada um dos capítulos da sentença começa de seu

próprio trânsito em julgado.

No mesmo sentido, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou a súmula 100:

Súmula 100 do TST:
AÇÃO RESCISÓRIA.  DECADÊNCIA (incorporadas  as  Orientações  Jurisprudenciais
nºs 13, 16, 79, 102, 104, 122 e 145 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subseqüente
ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. (ex-
Súmula nº 100 - alterada pela Res. 109/2001, DJ 20.04.2001)

21 RE  666589,  EMENTA:  COISA  JULGADA  –  ENVERGADURA.  A  coisa  julgada  possui  envergadura
constitucional.  COISA  JULGADA  –  PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL  –  CAPÍTULOS  AUTÔNOMOS.  Os
capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o
fenômeno,  o termo inicial  do biênio decadencial  para a propositura da rescisória.  (RE 666589, Relator(a):  Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-
06-2014 PUBLIC 03-06-2014) 
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II  -  Havendo  recurso  parcial  no  processo  principal,  o  trânsito  em julgado  dá-se  em
momentos  e  em  tribunais  diferentes,  contando-se  o  prazo  decadencial  para  a  ação
rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar
ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a
decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. (ex-
Súmula nº 100 - alterada pela Res. 109/2001, DJ 20.04.2001)

A súmula 100 do TST, inciso I, estabelece como regra o prazo de 2 (dois) anos a

partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, mesmo que não seja de mérito.

No entanto, o inciso II, reconhecendo a possibilidade de trânsitos em julgados distintos no caso

de recursos parciais, com nítida observância da teoria dos capítulos de sentença, prevê que a ação

rescisória será cabível em diferentes momentos, cada qual com seu respectivo prazo decadencial,

salvo se se tratar de matéria preliminar ou prejudicial que torne insubsistente a decisão recorrida.

A ressalva feita pela pelo inciso II da súmula é fundamental, pois havendo relação de

prejudicialidade,  o  capítulo  dependente  formando  anteriormente  poderia  ser  afetado  pelo

julgamento posterior do recurso pendente relativo ao capítulo condicionante.

Desta  forma,  aplicando-se  a  teoria  dos  capítulos  de  sentença,  se  cada  capítulo

transitar em julgado em momento diferente, o prazo inicial da ação rescisória será distinto para

cada um deles, ressalvados os casos em que há prejudicialidade entre os capítulos.

Todavia,  é  preciso  perceber  a  aplicação  irrestrita  dos  capítulos  de  sentença  pode

ocasionar situações esdrúxulas. Reiterando o exemplo proposto,  imagine-se que o capítulo de

danos materiais transite em julgado em primeira instância enquanto o capítulo de danos morais,

após  o decurso de 3(três) anos,  seja  julgado pelo tribunal  e  somente  neste  momento  a  parte

percebe  que  o  juízo  era  absolutamente  incompetente.  Pela  teoria  dos  capítulos  de  sentença,

apenas o último capítulo julgado poderia ser objeto de rescisão, tendo em vista o transcurso de

mais de 2(dois) anos do trânsito em julgado do capítulo de danos morais. 

Isto  é,  embora  ambos  tenham  sido  julgados  perante  juízo  absolutamente

incompetente, apenas o último capítulo poderia ser rescindido, evidenciando o risco da aplicação

sem restrições da teoria dos capítulos de sentença quanto ao prazo inicial da ação rescisória.

Assim,  nas  hipóteses  de  rescindibilidade  que  afetam  todo  o  processo,  como  a

incompetência  absoluta  e a  corrupção do julgador,  é  prudente que o prazo da rescisória  seja

contado de maneira una, a fim de evitar decisões conflitantes e, com isso,  insegurança jurídica.
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De outro modo, nas hipóteses de rescindibilidade que afetarem somente o capítulo impugnado,

como violação de norma jurídica e descobrimento de prova nova, deve-se aplicar normalmente a

teoria  dos  capítulos  de  sentença,  considerando o  prazo  inicial  da  ação rescisória  a  partir  do

trânsito em julgado de cada decisão.

Por derradeiro, cumpre mencionar que a teoria dos capítulos de sentença também é

utilizada para determinar a competência da ação rescisória.

No segundo capítulo deste trabalho, ressaltou-se que a competência para julgar a ação

rescisória é do próprio tribunal, ou do juiz a ele vinculado, que julgou a decisão impugnada.

Desta forma, caso o pedido de danos materiais transite em julgado logo na primeira instância e o

pedido de danos morais transite em julgado perante o STJ, a ação rescisória deste último pedido

será  julgado  pelo  próprio  STJ,  enquanto  a  rescisória  dos  danos  materiais  será  julgado  pelo

tribunal ao qual o juiz de primeira instância esteja vinculado.

Neste  sentido,  o  enunciado  337  do  Fórum Permanente  dos  Processualistas  Civis

assevera que a competência para processar a ação rescisória contra capítulo de decisão deverá

considerar o órgão jurisdicional que proferiu o capítulo rescindendo.

Apesar de encontrar adesão na doutrina e na jurisprudência do STF e do TST, existe

corrente contrária aduzindo a inaplicabilidade da teoria dos capítulos de sentença no CPC/1973 e,

com isso, defendendo que o prazo inicial da ação rescisória tem início somente após o trânsito em

julgado da última decisão do processo, conforme a seguir será exposto.

1.2.2 O prazo inicial da ação rescisória conforme a súmula 401 do STJ

Em sentido contrário à tese defendida pela primeira corrente, o Superior Tribunal de

Justiça entende que o prazo inicial da rescisória da decisão impugnada somente tem início após o

trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Trata-se, inclusive, de entendimento

na mencionada súmula 401 do STJ.22

O Superior  Tribunal  de  Justiça  sustenta  que  o  CPC/1973 não adota  a  teoria  dos

capítulos de sentença, devendo o processo ser considerado como um todo. Nos exatos termos
22 Súmula 401 STJ: O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do
último pronunciamento judicial. 
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utilizados pelo tribunal na ementa do EREsp 404. 777-DF,  sendo a ação una e indivisível, não

há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão,  o que afasta a possibilidade do seu

trânsito em julgado parcial.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também argumenta que admitir o trânsito

em julgado parcial e o ajuizamento de ações rescisórias em distintos momentos acarretaria uma

verdadeira “conturbação processual”.

No julgamento do Resp 639.233-DF, o STJ decidiu que:

(...) 
Não se admite a coisa julgada por capítulos, uma vez que tal exegese pode resultar em
grande conturbação processual, na medida em que se torna possível haver uma numerosa
e indeterminável quantidade de coisas julgadas em um mesmo feito, mas em momentos
completamente distintos e em relação a cada parte. O trânsito em julgado ensejador do
pleito rescisório não se aperfeiçoa em momentos diversos (por capítulos), sendo único
para todas as partes,  independentemente de haverem elas recorrido ou não. Assim, o
interregno autorizativo da ação rescisória (art. 495 do CPC) somente deve ter início após
proferida a última decisão na causa, concretizando-se a coisa julgada material.

Para o Superior Tribunal de Justiça, o prazo da ação rescisória só tem início após o

trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, repudiando a teoria dos capítulos de

sentença.

É plausível o argumento do Superior Tribunal de Justiça no que tange a conturbação

processual  pela  possibilidade  de  múltiplas  ações  rescisórias  tramitando  simultaneamente,

evitando, com isso, situações de insegurança jurídica. Contudo, refutar a aplicação da teoria dos

capítulos de sentença é inconcebível, pois, como já demonstrado no tópico anterior, a teoria dos

capítulos de sentença tem inúmeras aplicações no Código de Processo Civil, como na teoria das

nulidades e, principalmente, na teoria dos recursos.

Criticando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a não aceitação da

teoria dos capítulos de sentença no CPC/1973, DINAMARCO (2014, p. 30) aduz que:

Reiteradamente vem o Superior Tribunal de Justiça afirmando que sua jurisprudência
não aceita a teoria dos capítulos de sentença, transmitindo com isso a falsa idéia de que
os srs Ministros renegassem o próprio conceito ou a existência de autônomas unidades
elementares justapostas no invólucro de uma só sentença ou acórdão. Na realidade,o que
aquela jurisprudência repudia são certas  aplicações dessa teoria e não a teoria em si
mesma. Isso se dá com boa frequência quando o Superior Tribunal de Justiça unifica o
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prazo para propor  ação rescisória,  não desmembrando a sentença ou o acórdão em
capítulos para o fim de determinar o termo inicial dos prazos para propor a ação. (…)

Até se compreende e merece aceitação a boa razão que legitima essa postura destinada a
evitar dúvidas ou incertezas responsáveis por uma insegurança jurídica  para as partes.
Nem por isso, todavia, seria possível negar englobadamente todos os outros reflexos da
teoria dos capítulos de sentença, repudiando-se com isso a própria teoria ou mesmo a
existência  de  unidades  elementares  em sentenças  ou  acórdãos  (capítulos).  Tornemos
aleatoriamente a alguns dos múltiplos reflexos dessa teoria e veremos,  v.g., (a) que em
caso de procedência parcial de uma demanda, acolhendo-se um dos pedidos cumulados
e rejeitando-se outro, é a percepção da existência de capítulos que permite afirmar que
cada uma das partes só terá interesse recursal em relação à decisão que lhe houver sido
desfavorável,ou seja, ao  capítulo  desfavorável, e não em relação à sentença como um
todo; (b) que, se não fizesse a divisão da sentença em capítulos, não teria significado
nem poderia ter aplicação o art. 515, caput, do Código de Processo Civil, que impede o
conhecimento  da  apelação  além  da  matéria  impugnada  (tantum  devolutum  quantum
appellatum);(c) que, sem o desmembramento da sentença em capítulos, também  não
haveria  como  colocar  a  questão  da  reformatio  in  pejus,  pois  esta  ocorre  quando  o
tribunal  ad quem  extrapola os limite do capítulo sobre o qual se recorreu e se lança a
reformar  o  capítulo  favorável  ao  recorrente;  (…)  (e)  que  a  divisão  da  sentença  em
capítulos é a técnica que permite contar os prazos recursais de modo diferente das partes,
quando o patrono de cada uma delas houver sido intimado da sentença em data diferente
ou quando uma delas gozar do benefício do prazo em dobro (...)

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça entenda que admitir várias ações rescisórias

em um único processo possa causar “conturbação processual” e insegurança jurídica,  não há

como negar a vasta aplicação da teoria dos capítulos de sentença no Código de Processo Civil.

CUNHA  (2006,  p.133)  também  expõe  sua  crítica  ao  entendimento  adotado  pelo

Superior Tribunal de Justiça:

Ora, com o devido respeito, o entendimento manifestado pelo STJ no julgamento ora
comentado atrita com o ordenamento jurídico como um todo.  É que o ordenamento
jurídico,  por  essência,  deve  manter  unidade  e  coerência.   Realmente,  constituindo o
Direito um sistema, deve manter as qualidades de ordenação e unidade, na medida em
que todo sistema contém uma ordem e uma unidade.
A existência de capítulos de sentença e a possibilidade de recursos parciais (CPC, art.
505) acarretam a existência de momentos diferentes para o trânsito em julgado, sendo
igualmente diversos os momentos para ajuizamento das ações rescisórias relativas a cada
capítulo. Além do mais, é  curial que o capítulo não impugnado oportunamente transita
em  julgado,  produzindo  coisa  julgada  material  e  podendo  ser  objeto  de  execução
definitiva, sem que se aplique qualquer restrição contida no art. 585 do CPC.

Em  meio  a  divergência,  foi  aprovado  o  Novo  Código  de  Processo  Civil,

reconhecendo expressamente os “capítulos de decisão” em diversos dispositivos, mas, por outro
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lado, prevendo que o prazo da ação rescisória somente se extingue após 2(dois) anos da última

decisão proferida no processo.

2 NO CPC/2015: 

2.1 Regra: art. 975, caput

O art. 975 do CPC/2015 estabelece como regra o prazo de dois anos para o ingresso

da ação rescisória, extinguindo-se o direito à rescisão após 2(dois) anos contados do trânsito em

julgado da última decisão proferida no processo.

Tal dispositivo soluciona a questão atinente ao prazo da ação rescisória no caso de

recurso intempestivo,  cujo  dies  a quo  terá  início somente  a partir  da decisão que decretar  a

intempestividade.

Ademais, à primeira vista, pode parecer que o CPC/2015 inclinou-se ao entendimento

consagrado na súmula  401 do STJ,  pois leva em consideração a última decisão proferida no

processo como parâmetro.

Todavia,  cumpre  mencionar  que  o  CPC/2015  adotou  expressamente  a  teoria  dos

capítulos de sentença, como se percebe nos seguintes dispositivos: art. 1.00923, §3º; art. 1.013, §1º

e §5º24; art. 1.034, parágrafo único25.

Especificamente sobre ação rescisória, o art. 966, §3º, do CPC/2015 prevê que a ação

rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. 

23 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...)§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem
capítulo da sentença.
24 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

(…)§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.
25 Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior
Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.
Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal
superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado.
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Apesar de aparentemente contraditório, é preciso perceber que o texto do art. 975 do

CPC/2015 não coincide completamente com a súmula 401 do STJ. Enquanto o enunciado da

súmula dispõe que o prazo se inicia após o trânsito em julgado da última decisão do processo e

termina após o prazo decadencial de 2 anos, o art.  975 do CPC/2015 somente estabelece que o

prazo se extingue em 2 anos contados da última decisão, nada dispondo sobre o dies a quo.

Deste modo, o art. 975 deve ser interpretado em harmonia com os demais dispositivos

do CPC/2015,  tal  como a  previsão  dos  capítulos  de  decisão,  sendo possível,  desta  forma,  o

manejo da ação rescisória desde o trânsito em julgado do capítulo não impugnado.

Sobre  a  alteração  promovida  pelo  CPC/2015,  WAMBIER  (et  al,  2015,  p.2176)

assevera que:

O texto do CPC/2015 foi preciso ao estabelecer que  o direito à rescisão se extingue em
dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Isso
significa que o termo ad quem é o mesmo consagrado na súmula 401 do STJ: dois anos
após o último pronunciamento judicial. No entanto, não há fixação do termo a quo, de
maneira a permitir o ajuizamento da ação rescisória logo após o trânsito em julgado de
determinado capítulo da sentença, em caso de julgamento fracionado do mérito, sem
modificar o termo ad quem de dois anos após o trânsito em julgado da última decisão
proferida  na  causa.  É  interessante  notar  que  a  solução  legislativa  não  implicou  em
ampliação  do  prazo  da  ação  rescisória,  na  interpretação  sedimentada  do  STJ,  mas
simplesmente permitiu o ajuizamento da ação rescisória em momento anterior àquele
previsto na referida súmula 401/STJ.

No  mesmo  sentido,  MAZZEI  e  GONÇALVES  (2015,  p.  198),  defendendo  a

possibilidade de rescisória antes da última decisão do processo, alegam que a regra de que o

prazo se inicia com o trânsito em julgado da última decisão não impede a parte interessada de

propor a ação rescisória no tocante ao capítulo já transitado em julgado, porque incidiria a regra

prevista no §4 do art. 216 do CPC/2015, o qual estabelece que é tempestivo o ato praticado antes

do termo inicial do prazo.

SHIMURA (2015, p. 1394) enaltece a solução criada pelo legislador, comentando

que a rescisória pode ser movida desde logo, não se esgotando o prazo se o autor da eventual

rescisória preferir aguardar o trânsito em julgado de todas as decisões, sendo possível, outrossim,

várias rescisórias concomitantes.

De outro modo, DIDIER JÚNIOR, OLIVEIRA e BRAGA (2015, p. 528) ponderam

que:
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 Diante da redação do caput do art. 975 do CPC, a discussão agora, passará a ser outra:
há mais de um prazo, um para cada ação rescisória, ou o prazo é único? (...) A valer da
primeira  interpretação,  o  prazo  para  ação  rescisória  contra  a  decisão  parcial  seria
indefinido, pois seu início dependeria do final do processo – enquanto o processo não
terminasse, sempre seria possível propor ação rescisória contra qualquer coisa julgada
parcial  que  se  tenha  formado  durante  a  litispendência.  Essa  interpretação  é,
claramente,um atentado contra a segurança jurídica. Situações consolidadas há muitos
anos  poderiam  ser,  supreendentemente,  revistas.  A  segunda  interpretação  está  em
consonância com todo o sistema do Código. Não apenas com as regras sobre a coisa
julgada parcial, que são várias, mas também com o sistema recursal, tendo em vista o
que dispõe o art.1.008 do CPC. Além disso, essa interpretação está em consonância com
os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Esta corrente, embora defenda a possibilidade de ajuizar a ação rescisória a partir do

trânsito em julgado da sentença, assevera que o prazo fatal ocorreria após o transcurso de 2(dois)

anos da decisão a ser rescindinda, indo de encontro à literalidade do art. 975 do CPC/2015, que

prevê expressamente que o prazo da ação rescisória somente se extingue após 2(dois) anos da

última decisão do proferida no processo.

Além disso, admitir esta corrente poderia causar situações esdrúxulas, como no caso,

já citado, de ocorrer o trânsito em julgado de um capítulo em primeira instância e, após 3 (três)

anos, outro capítulo transitar perante o segundo grau, oportunidade na qual a parte percebe que o

processo foi julgado perante juízo incompetente. Considerando tal posicionamento, decorrido o

prazo de 2(dois) anos do trânsito em julgado do primeiro capítulo, apenas o segundo poderia ser

objeto de rescisão, evidenciando a fragilidade da aplicação irrestrita da teoria dos capítulos de

sentença no que tange prazo da ação rescisória.

Em sentido completamente contrário aos doutrinadores acima citados, FARIA (2015,

p.  147)  comenta  que o enunciado sumular  nº  401/STJ restou integralmente  consolidado pelo

legislador, argumentando que enquanto estiver sendo discutida a admissibilidade de determinado

recurso interposto contra a decisão rescindenda, o prazo rescisório não se iniciará.

Este último posicionamento, além de considerar, de maneira equivocada, que o texto

legal coincide com a enunciado da súmula 401 do STJ, olvida que o CPC/2015 passou a admitir

expressamente a teoria dos capítulos de sentença e, com isso, a possibilidade de ação rescisória

conforme o trânsito em julgado do capítulo impugnado. 
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Embora sequer tenha iniciado a sua vigência, percebe-se que o CPC/2015 ainda não

foi capaz de pacificar a doutrina quanto ao prazo da ação rescisória de capítulos de decisão com

diferentes trânsitos em julgado, havendo, até então, 3 (três) posicionamentos: (i) impossibilidade

de ajuizar a ação rescisória antes da última decisão do processo; (ii) possibilidade de ajuizar ação

rescisória a partir do trânsito em julgado do capítulo impugnado, tendo, desde logo, o início do

prazo bienal rescisório; (iii)  possibilidade de ajuizar a ação rescisória a partir  do trânsito em

julgado da decisão, com prazo fatal após 2(dois) anos da última decisão proferida no processo.

Esta  última corrente  aparenta ser a  mais  coerente,  pois a  primeira  desconsidera a

teoria  dos  capítulos  de  sentença,  enquanto  a  segunda  ignora  a  literalidade  do  art.  975  do

CPC/2015, que estabelece que o prazo da ação rescisória só se extingue após decorrido o prazo

bienal contados da última decisão proferida no processo.

Assim, entende-se que o posicionamento que melhor se adequa à segurança jurídica e

à efetividade do processo é a terceira corrente, admitindo a possibilidade de ajuizamento da ação

rescisória  desde o trânsito em julgado do capítulo impugnado,  mas resguardando o início do

prazo decadencial somente após proferida a última decisão no processo, sanando a crítica feita

neste trabalho à teoria dos capítulos de sentença aplicada ao prazo da ação rescisória.

2.2 Prova nova

Ao contrário do CPC/1973 que prevê um prazo geral de 2 (dois) anos para todas as

hipóteses de cabimento da ação rescisória, o CPC/2015 passará a prever prazo mais dilatado para

hipóteses consideradas mais relevantes, como no caso de descobrimento de prova nova.

O inciso VII do art.  966 do CPC/2015 estabelece como hipótese de cabimento  a

obtenção pelo 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.

Nesta hipótese, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova,

observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão

proferida no processo, conforme art. 975, §2º, do CPC/2015.
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2.3 Simulação ou colusão entre as partes

Outra hipótese de cabimento que o legislador entendeu ser necessário estipular um

prazo diferenciado é o caso de simulação ou de colusão das partes, em que 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.

Apesar de prever prazo especial no caso de simulação ou colusão das partes, o NCPC

não fez o mesmo nas hipóteses de prevaricação, concussão ou corrupção do julgador, o que veio

a ser alvo de crítica pela doutrina (FARIA, 2015, p. 151)

A nosso ver, e com toda vênia, aqui andou mal o legislador:do mesmo modo em que o
conhecimento da prova nova ou da colusão das partes deve ser o dies a quo rescisório, o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória do(s) magistrado(s) que praticou atos
de prevaricação, concussão ou corrupção deveria ser visto como marco inicial para  a
propositura da demanda disciplinada nos art. 966 a 975, NCPC.
Afinal,  especialmente  em casos  dessa natureza,  raramente  as  partes  têm as  suspeitas
fundadas na desonestidade do julgador a ponto de manejarem uma ação rescisória dentro
do  biênio  previsto  em  lei.  Normalmente,  somente  quando  esses  infelizes  casos
aparecerem na grande mídia, em especial quando surgem as primeiras condenações, é
que  o  jurisdicionado  pensa  em procurar  a  via  rescisória.  No  mais  das  vezes,  nesse
momento,  dada  a morosidade  paquidérmica  de grande  parte  dos processos  penais,  o
prazo rescisório há muito se esvaiu.
Se,  todavia,  o  dies  a  quo fosse  a  data  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal
condenatória dos crimes de peita, esse problema estaria resolvido e, sobretudo, garantir-
se-ia o direito do jurisdicionado que obteve, por força de um magistrado parcial, uma
decisão desfavorável.

No mesmo sentido MEDINA (2015, p.1306) também defende que o prazo da ação

rescisória  nos  casos  de  falsidade  de  prova  apurada  em processo  criminal  e  de  prevaricação,

concussão ou corrupção do juiz deverá ter início a partir da ciência de tais situações, tal como

ocorre em relação à prova nova e à simulação ou conlusão entre as partes.

2.4 art. 525, §15: obrigação fundada em dispositivo julgado inconstitucional pelo STF

Como já salientado,  o CPC/2015 prevê uma nova hipótese de cabimento  de ação

rescisória não previsto no rol do art. 966. Trata-se do art. 525, §15, o qual dispõe que caberá ação
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rescisória quando o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de ato normativo,

exercida em controle difuso ou concentrado.

Dentre as matérias de impugnação que o executado pode alegar, o §12 do art. 525

estabelece  que  se  considera  inexigível  a  obrigação  reconhecida  em título  executivo  judicial

fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou

fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal

Federal  como  incompatível  com a  Constituição  Federal,  em controle  de  constitucionalidade

concentrado ou difuso.

Merece destaque a última parte do dispositivo, a qual estabelece que a decisão do

Supremo  Tribunal  Federal  pode  ser  proferida  tanto  em  controle  de  constitucionalidade

concentrado ou difuso.

O controle  concentrado é exercido pelo Supremo Tribunal  Federal,  fiscalizando a

inconstitucionalidade das leis e atos normativos federais e estaduais, na via de ação, instaurado

por provocação de agentes, órgãos e entidades previstos no art. 103 da Constituição Federal26. Por

sua vez, o controle jurisdicional difuso pode ser realizado tanto por juízes como pelos tribunais,

inclusive  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em sede  de  recurso  extraordinário.  (BULOS,

2011, p.195)

 Para SHIMURA (2015, p. 1364), o controle de constitucionalidade difuso somente

pode  ser  utilizado  como  objeto  de  ação  rescisória  caso  tenha  a  sua  execução  suspensa  pelo

Senado Federal, conforme art. 52, X, da Constituição Federal.

Apesar  de  causar  aparente  insegurança  jurídica  em  razão  da  incerteza  sobre  o

momento em que o Supremo Tribunal Federal decidirá o assunto questionado em controle de

constitucionalidade, o §13 do art. 525 do CPC/2015 prevê a possibilidade de os efeitos da decisão

serem modulados no tempo, prestigiando, portanto, a segurança jurídica. 

BUENO (2015, p. 357) pondera que o dispositivo poderia ter sido mais claro, pois

não  se  sabe  ao  certo  quem proferirá  –  o  STF ou  o  juízo  da  execução  -  a  decisão  sobre  a

modulação dos efeitos da decisão.

26 Vale salientar que o controle concentrado também pode ser realizado no âmbito estadual perante os Tribunais de
Justiça em face das constituições estaduais
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Contudo, parece ser mais coerente que a decisão sobre a modulação dos efeitos da

decisão seja de competência do Supremo Tribunal Federal, pois deixar tal decisão ao arbítrio do

juiz da execução pode dar ensejo a decisões conflitantes, causando insegurança jurídica, além de

possível violação ao princípio da isonomia.

A esse respeito, o Fórum Permanente de Processualistas Civis publicou o enunciado

176:  compete  exclusivamente  ao  Supremo  Tribunal  Federal  modular  os  efeitos  da  decisão

prevista no § 13 do art. 525.

Não obstante o §14 do art. 525 estipular que a decisão do Supremo Tribunal Federal

referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o §15 prevê a

possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, no prazo de 2 (dois) anos após o trânsito em

julgado  da  decisão  exequenda,  cujo  prazo  será  contado  do  trânsito  em  julgado  da  decisão

proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Destarte,  se  a  decisão  proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ocorrer  antes  do

trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá impugnação ao cumprimento de sentença. De

outro modo, se o Supremo Tribunal Federal decidir posteriormente ao trânsito em julgado, caberá

ação rescisória no prazo de 2(dois) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão do STF.

O dispositivo sob comento terá, com certeza, grandes repercussões na doutrina, haja

vista  a  polêmica  existente  sobre  os  meios  de  impugnação  à  chamada  “coisa  julgada

inconstitucional”.

Para WAMBIER e MEDINA (2003, p. 43) na hipótese de sentença proferida com

base em lei a qual foi posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,

a coisa julgada poderia ser impugnada por meio de uma ação declaratória de inexistência por

ausência  de uma das  condições  da ação -  a  possibilidade  jurídica do pedido -  ,  haja  vista  o

entendimento do STF de que a decisão que declara a inconstitucionalidade de ato normativo tem

efeitos ex tunc, sendo nulo desde sua vigência, ressalvados os casos de modulação temporal.

A esse respeito, CASTELO BRANCO (2009, p. 171), considerando a ação rescisória

como o mecanismo processual mais adequado a impugnar a coisa julgada inconstitucional,  já

defendia, na vigência do CPC/1973, a necessidade de alteração do prazo decadencial quando a

sentença proferida contrariasse entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de

controle concentrado ou difuso.
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Tal entendimento está em perfeita harmonia com o novo texto legal do art.975 do

CPC/2015, pois, embora mantido o prazo bienal da ação rescisória, o  dies a quo  somente terá

início após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, prestigiando tanto a segurança

jurídica, ao prever um prazo máximo, como também a integridade do ordenamento jurídico.
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CONCLUSÕES

Em face ao exposto, conclui-se que a ação rescisória é um importante instrumento de

impugnação à coisa julgada quando a decisão impugnada esteja eivada de ostensivas ilegalidades.

Demonstrou-se que a decisão para ser rescindida deve obedecer três pressupostos. O

primeiro  pressuposto  é  a  decisão  de  mérito,  ou,  mesmo  não  sendo  de  mérito,  impeça  a

propositura de nova demanda ou a admissibilidade de recurso.

O segundo pressuposto é a verificação de uma das hipóteses legais de cabimento.

Como salientado, por ser um mecanismo excepcionalíssimo de impugnação à coisa julgada, a

ação rescisória somente é cabível nas hipóteses legais.

O terceiro pressuposto da ação rescisória é a observância do prazo decadencial de 2

(dois)  anos,  pois,  ainda  que  eivado  de  ilegalidades,  o  processo  tem também como escopo a

estabilização  das  relações  jurídicas,  motivo  pelo  qual  não  se  pode  admitir  um  prazo

indeterminado de impugnação à coisa julgada.

Destarte,  decorrido o prazo  decadencial  da ação rescisória,  todos os  vícios  ficam

sanados, formando-se a chamada coisa soberanamente julgada.

A ação rescisória terá importantes modificações no Novo Código de Processo Civil,

principalmente quanto ao seu prazo.

Apesar  de  manter  a  natureza  decadencial,  o  prazo  poderá  ser  prorrogado  para  o

primeiro  dia  útil  subsequente  quando  o  último  dia  expirar  durante  férias  forenses,  recesso,

feriados ou em dia em que não houver expediente forense. 

Além  disso,  o  CPC/2015,  ao  contrário  do  código  ora  vigente,  passa  a  prever

diferentes prazos conforme a hipótese de cabimento, disciplinando prazos diferenciados para as

hipóteses em que o legislador entendeu ainda mais excepcionalíssimas.

No  caso  de  descoberta  de  prova  nova,  o  termo  inicial  do  prazo  será  a  data  da

descoberta,  observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da

última decisão proferida no processo.

Já na hipótese 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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Ainda  sobre  o  prazo  e  as  hipóteses  de  cabimento  da  ação  rescisória,  importante

novidade prevista no CPC/2015 diz respeito à possibilidade de rescindir a decisão que julgou

com base em dispositivo julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o prazo

para  a  ação rescisória  de 2  (dois)  anos  contados  a  partir  do  trânsito  em julgado da  decisão

proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o que evidencia a sua importância na impugnação da

coisa julgada inconstitucional.

Por  derradeiro,  no  que  tange  ao  início  do  prazo da  ação  rescisória,  o  CPC/2015

estabelece que o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado

da última decisão proferida no processo, o que ainda não findou as discussões doutrinárias sobre

o termo inicial  do prazo, parece ser mais  coerente a posição adotada por WAMBIER (et al,

2015),  asseverando que o manejo  da  ação  rescisória  pode ser  realizado  desde o trânsito  em

julgado da decisão,  mas que o  dies  ad quem  só findaria  após  a última decisão  proferida no

processo,  prestigiando,  com isso,  a segurança jurídica,  a  efetividade processual e,  também,  a

teoria dos capítulos de sentença.
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