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RESUMO 

 

Após uma abordagem da teoria geral da ação rescisória e dos precedentes judiciais, o ponto 

central do presente trabalho buscará responder às seguintes perguntas: qual o alcance da 

expressão “norma jurídica” inserida no artigo 966, V, do Código de Processo Civil? Neste 

conceito indeterminado encontram-se os precedentes judiciais do artigo 927 do Código de 

Processo Civil? Qual a extensão e a força vinculante destes precedentes? Cabe ação rescisória 

por violação de um precedente? Estes precedentes vinculam também decisões arbitrais? 

Importante alertar, desde logo, que a presente dissertação não buscará encontrar uma resposta 

unívoca para estes problemas (fato que a nosso entender mostra-se praticamente impossível na 

ciência do direito), mas uma linha de orientação cientifica com critérios e parâmetros mais 

seguros e objetivos para o estudo do tema. De especial relevância o estudo do tema, na medida 

em que o presente trabalho buscará convergir o estudo de dois grandes institutos do processo 

civil, um completamente reformulado como a ação rescisória e outro completamente novo, 

como o sistema de precedentes. 

 

Palavras-chave: Ação rescisória. Norma Jurídica. Precedentes Judiciais. Violação de 

Precedentes 

 

 

  



ABSTRACT 

 

After an analyze of general theory of Action for Relief from Judgment and Judicial Precedents, 

the focus of this work seeks to answer to the following question: What is the scope of the 

expression “legal rule” set out in subparagraph V, Article 966, of the Code of Civil Procedure? 

Does that indeterminate concept include the judicial precedents set forth in Article 927 of the 

Code of Civil Procedure? What is the extent and binding force of those precedents? Is the action 

for relief from judgment applicable in cases of violation of precedents? Are those precedents 

also binding upon arbitral awards? It is important to stress that this paper will not attempt to 

find one single answer for these problems (which, in our opinion, is virtually impossible under 

the science of Law), but rather find scientific direction with safer and more objective criteria 

and parameters for the studies involving this subject. The study on this subject is particularly 

relevant considering that this paper will attempt to converge two major systems of the civil 

procedure: one completely reformulated with the action for relief from judgment, and a 

completely new one, which is the precedents system. 

 

Keywords: Action for Relief from Judgment. Legal Rule. Judicial Precedents. Violation of 

Precedents. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O direito não é uma ciência de formação abrupta. O direito nasce gradativamente através 

da sedimentação da razão humana. É através dela que uma determinada sociedade decide no 

tempo e no espaço se, e quais, condutas humanas possuem relevância para serem normatizadas. 

Este sentimento social criado ao longo do tempo é, nas palavras de Eros Roberto Grau1, o que 

podemos chamar de “direito-pressuposto”. 

Carlos Cóssio 2  já sustentava que o objeto do direito é a conduta humana e a sua 

interferência intersubjetiva, ou seja, “as condutas ditam as normas”. Assim, nos parece correta 

a afirmação segundo a evolução do comportamento humano aliado ao rápido avanço 

tecnológico que vem uniformizando determinados padrões de conduta independentemente da 

cultura onde ela se desenvolva, aproximando, ainda que de forma involuntária e inconsciente, 

os sistemas jurídicos da civil law e da commow law, conforme será melhor abordado no decorrer 

deste trabalho. 

Na medida em que as relações sociais evoluem e se transformam, cabe à legislação, 

processual ou material, acompanhar tais modificações sob pena de determinado ordenamento 

jurídico se tornar descolado da realidade e, portanto, completamente ineficaz para sua finalidade 

de pacificação social.  

Em suma, um ordenamento jurídico deve sempre refletir, na medida do possível, a 

realidade da vivência de um determinado grupo social, nutrindo-se, necessariamente, das 

experiências do passado. 

Para o direito, o passado é mais que importante, é fundamental! 

Se há um ponto em comum que consegue frustrar as expectativas de ambos os polos 

(autor e réu) de uma mesma demanda é a excessiva demora para a solução definitiva de um 

processo. A litigiosidade quase eterna entre os litigantes ao longo de muitos anos e não raras 

as vezes décadas, é fator de descrédito do poder jurisdicional estatal3. 

                                                             
1 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

147-148. 
2 CÓSSIO, Carlos. Teoria egologica y teoria pura (balance provisional de la visita de Kelsen a la Argentina). Revista Jurídica 

Argentina La Ley, t. 56, Buenos Aires, 1949. Disponível em: http://www.carloscossio.com.ar/wp-
content/uploads/2020/01/1949_teoria-egologica_y_teoria-pura.pdf. Acesso em: 14 ago. 2020.  
3 Destarte, “o Poder Judiciário continua a operar sob a égide de uma racionalidade própria de um tempo social diferente, que 
não se alinha às exigências das demandas sociais atuais, o que faz (re)pensar em formas alternativas de organização e de 
distribuição do ofício judicante, uma vez que a tradicional distribuição de competência se tornou ineficaz. Processos com 
tramitação demasiadamente demorada – e que, muitas vezes, acabam perdendo o objeto, carência de fundamentação das 

decisões judiciais: eis que a qualidade passou a ser acessório da produção jurisdicional, prevalecendo a mentalidade da 
quantidade e a insuficiência de recurso humano para desempenhar as funções exigidas pelo número de ações ajuizadas, são 
apenas algumas constatações que atestam a crise funcional da jurisdição”. FIGUEIRA JUNIOR, Joel. Arbitragem. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019, p. 55.  

http://www.carloscossio.com.ar/wp-content/uploads/2020/01/1949_teoria-egologica_y_teoria-pura.pdf
http://www.carloscossio.com.ar/wp-content/uploads/2020/01/1949_teoria-egologica_y_teoria-pura.pdf
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O Código de Processo Civil/1973, ainda que passível de muitas críticas, conseguiu por 

aproximadamente quatro décadas fazer a contenção social de uma sociedade cada vez mais 

estimulada ao litígio4. Ocorre que o tempo passou e o modelo extremamente formalista e 

instrumental do antigo Código de Processo Civil já se encontrava absolutamente desgastado e 

inoperante para a atual realidade. Uma mudança de paradigmas era realmente necessária. 

O Código de Processo Civil/20155, em contraposição ao antigo Código, trouxe em toda 

sua codificação o espírito da efetividade6 e materialização do direito, afastando-se, em boa 

medida do formalismo exagerado e da jurisprudência defensiva tão arraigados no Código de 

Processo Civil/1973. 

Pois bem, feita esta contextualização preliminar, o tema do presente trabalho tem como 

escopo analisar conjuntamente dois importantes institutos do Código de Processo Civil/2015: 

(i) a ação rescisória; que teve sua sistematização completamente reformulada à luz da nova 

principiologia adotada pelo Código de Processo Civil; e (ii) o sistema de precedentes judiciais; 

que trouxe para dentro do novo Código o dever (e não mera sugestão) de alinhamento e de 

coesão das decisões judiciais. 

O ponto central do estudo buscará responder às seguintes perguntas: qual o alcance da 

expressão “norma jurídica” inserida no artigo 966, V, do Código de Processo Civil? Dentro 

deste conceito indeterminado estão inseridos os precedentes judiciais do artigo 927 do Código 

de Processo Civil? Qual a extensão e a força vinculante destes precedentes? Cabe ação 

rescisória por violação de um precedente? Estes precedentes vinculam também decisões 

arbitrais? 

Após uma abordagem introdutória, analisaremos a teoria geral da ação rescisória, suas 

modificações legislativas, jurisprudenciais e aspectos controvertidos. 

                                                             
4 Exposição de motivos do Código de Processo Civil/2015: Nas alterações das leis, com exceção daquelas feitas imediatamente 
após períodos históricos que se pretendem deixar definitivamente para trás, não se deve fazer “taboa rasa” das conquistas 
alcançadas. Razão alguma há para que não se conserve ou aproveite o que há de bom no sistema que se pretende reformar. 
5 Afirmar se a sistemática do Código de Processo Civil/2015 dará ou não certo a médio e longo prazo não nos parece possível 
neste momento, principalmente porque os problemas e percalços comecem a surgir já com a legislação em vigor, especialmente 
se considerar as peculiaridades de um país de dimensões continentais e com diferentes realidades regionais. 
6 Exposição de motivos do Código de Processo Civil/2015: Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o 
reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza 
com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo o 
ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, 
sem a garantia de sua correlata realização, no mundo empírico, por meio do processo. [...] É o que explica José Carlos Barbosa 
Moreira: “Querer que o processo seja efetivo é querer que desempenhe com eficiência o papel que lhe compete na economia 
do ordenamento jurídico. Visto que esse papel é instrumental em relação ao direito substantivo, também se costuma falar da 
instrumentalidade do processo. Uma noção conecta-se com a outra e por assim dizer a implica. Qualquer instrumento será bom 

na medida em que sirva de modo prestimoso à consecução dos fins da obra a que se ordena; em outras palavras, na medida em 
que seja efetivo. Vale dizer: será efetivo o processo que constitua instrumento eficiente de realização do direito mater ial”. 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Por um processo socialmente efetivo. Revista de Processo. São Paulo, v. 27, n. 105, p. 183-
190, jan.-mar. 2002, p. 181. 
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Na sequência, estudaremos o novo sistema de precedentes judiciais positivado no 

Código de Processo Civil/2015, em seus artigos 926 a 928, como forma de racionalização na 

aplicação do direito. 

Após discorrermos sobre a teoria geral e os aspectos polêmicos destes dois institutos, 

passaremos ao estudo pontual sobre o cabimento ou não da ação rescisória por violação de 

precedente judicial, sua fundamentação legal, o conceito e a extensão de norma jurídica, 

eventuais consequências e pontos controvertidos. 

De especial relevância o estudo do tema, na medida em que a análise combinada das 

regras absolutamente reformuladas da ação rescisória com o novo instituto de precedentes 

judiciais, fez surgir, em tese, um verdadeiro alargamento das possibilidades para o manejo da 

ação rescisória, que não era previsto no Código de Processo Civil/1973. 

Por outro lado, importante destacar que mal aplicados tais institutos jurídicos pela via 

do artigo 966, V, do Código de Processo Civil, poder-se-á criar distorções no sistema, 

enfraquecendo a autoridade da coisa julgada e, por conseguinte, trazer grande insegurança 

jurídica. Fato que, à toda evidência, não se mostra minimamente desejável. 

Destacamos, ainda, que o estudo mais aprofundado terá como ponto de partida a ação 

rescisória, razão pela qual as análises e os comentários necessários sobre coisa julgada 

(pressuposto essencial para o ajuizamento da ação rescisória) serão feitos no Capítulo 2 e 

incluídos ao longo do trabalho, mas sem o esgotamento do tema. 

Por fim, importante destacar que tivemos uma preocupação adicional (e de certa forma 

sui generis) para uma dissertação de mestrado, qual seja, para além de reflexões acadêmicas, o 

estudo e o debate aqui propostos possam também ser utilizados na prática e no dia a dia forense.  
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2  TEORIA GERAL DA AÇÃO RESCISÓRIA 

 

2.1  Considerações iniciais 

 

Para contextualização inicial do estudo da ação rescisória, nos parece correto a 

similaridade deste instituto processual com a expressão segundo a qual “ninguém tem 

compromisso com o erro, nem o Estado-Juiz”7. Expliquemos.  

Diversamente dos demais Poderes Legislativo e Executivo, o Poder Judiciário é o único 

que consegue impor o cumprimento de suas decisões através da força8. Assim, podemos definir 

jurisdição (sem ter a pretensão de esgotar este difícil tema, uma vez que não é o foco do presente 

trabalho), como o poder estatal de se fazer valer, de forma compulsória, direitos não realizados. 

Logo, é possível afirmar que a ação rescisória pode ser classificada como a expressão 

máxima de autorregulação do Poder Judiciário. Isto significa dizer que o mesmo Poder que 

produz “normas de decisão9” de cunho impositivo e substitutivo à vontade das partes, também 

as rescinde quando eivadas de algum dos vícios previstos no rol taxativo do artigo 966 do 

Código de Processo Civil. 

Sobre o tema, pontua Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda:   

 

a finalidade da justiça é a de fazer o mais possível coincidentes a incidência e a 

aplicação. Os erros surgem, ao longo dos caminhos. O homem, que veio da assembléia 

e pela assembléia foi feito, confia no reexame e na discussão. Daí os recursos. Mas, 

que se há de fazer se não há mais recurso qualquer? Surgem, então, os remédios 

jurídicos heroicos, os remédios jurídicos contra a coisa julgada formal. Nada mais se 
devia dizer, nem alegar. Mas a técnica legislativa admitiu, em casos excepcionais, que 

ainda alegassem os interessados e ainda a justiça falasse10. 

 

 

Portanto, nos parece claro que a ação rescisória exerce uma espécie de função saneadora 

do sistema jurídico. Em outras palavras, a decisão rescindenda eivada de alguns dos vícios 

                                                             
7 “Se os homens não respeitam as regras jurídicas, a incidência ocorre, mas desatende-se a ela. Para se corrigir o atentado às 
regras jurídicas, concebeu-se a tutela jurídica estatal, sucedânea da tutela jurídica privada (justiça de mão própria). Mas o juiz 
pode errar. Para se corrigirem os erros dos juízes, criaram-se os recursos. Não bastou o reexame dentro da relação jurídica 
processual. Daí a revisão criminal; daí a ação rescisória de sentenças e outras decisões.  PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões. Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges 
Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 719. 
8 “Afigura-se-nos que a função jurisdicional é de índole substitutiva. Se ela se destina a solucionar um conflito de interesses, 
tal como tenha sido trazido ao Estado-juiz, sob a forma e na medida da lide, deverá este afirmar, sentenciando, a existência de 
uma vontade concreta da lei, favoravelmente àquela parte que seja merecedora da proteção jurídica. Essa prestação 
jurisdicional, que soluciona a lide, para que seja realizada com eficácia imutável, terá que ter validade e força absolutas, 
porquanto, se não as tiver, ainda perduraria o conflito. A vontade do Estado-juiz, então, substitui as vontades (conflituosas) das 
partes. O que ocorre, em regra, é a substituição de uma atividade/vontade privada por uma atividade pública, que é a “vontade 
da lei” a imperar”. ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: teoria do processo de conhecimento. 17. ed. São 
Paulo: RT, 2017, p. 100. 
9 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
112.  
10 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões, Atualizado 
por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 169.  
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descritos do artigo 966 do Código de Processo Civil pode ser definida como uma desordem 

embutida na ordem e, assim, deve ser expurgada do sistema11. 

 

2.2  A coisa julgada como pressuposto essencial para o ajuizamento da ação rescisória 

 

Inicialmente, necessário pontuar que a coisa julgada não é um instituto do direito 

processual, mas do direito constitucional, conforme expressamente previsto no artigo 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal de 198812. Portanto, nos parece absolutamente correta a 

doutrina de Arruda Alvim segundo a qual a coisa julgada vale como ato de autoridade estatal13. 

Sob este enfoque, não se mostra didaticamente razoável analisar tecnicamente o instituto 

da ação rescisória sem ao menos compreendermos o seu pressuposto de admissibilidade, qual 

seja: a coisa julgada (mas, por evidente, sem a pretensão de esgotar o tema, uma vez que não é 

o ponto central deste ensaio acadêmico).  

Vale destacar que o Código de Processo Civil/2015 rompeu com a forte tradição prevista 

no Código de Processo Civil/1973 segundo o qual a coisa julgada era um instituto jurídico 

incidente única e exclusivamente sobre as sentenças.  

O artigo 356 do Código de Processo Civil/2015 é absolutamente claro ao prever a 

possibilidade do julgamento antecipado parcial de mérito, razão pela qual, pelo novo Código, 

a coisa julgada material pode incidir tanto sobre uma sentença, quanto sobre uma decisão 

interlocutória14. Em outras palavras, a expressão decisão prevista no artigo 966 do Código de 

Processo Civil é gênero das espécies sentença e decisão interlocutória de mérito. 

                                                             
11  Confira-se interessante paralelo exemplificativo feito por Humberto Theodoro Júnior: “[...] A se comparar com os 
mecanismos do direito privado, a rescisão da sentença tem a mesma natureza da rescisão do contrato por inadimplemento de 
uma das partes. Desfaz-se o contrato válido porque, em tal conjuntura, a lei confere à parte prejudicada o direito de desconstituir 
o vínculo obrigacional. Assim, também, acontece com a parte vencida por sentença transitada em julgado, se presente alguma 
das situações arroladas no artigo 485”. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 42. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005, p. 119-120. 
12 BRASIL. Constituição Federal (1988), artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à prosperidade, nos termos seguintes: [...] XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 
13 ALVIM, Arruda. Manual do direito processual civil: teoria do processo e processo de conhecimento. 18. ed. São Paulo: 
RT, 2018, p. 1094. 
14 Cândido Rangel Dinamarco faz um importante esclarecimento sistemático e terminológico sobre a coisa julgada no Código 

de Processo Civil/2015: “Por longa tradição, o tema da coisa julgada sempre foi tratado exclusivamente em face da sentença e 
de seus efeitos, sem se falar em coisa julgada das decisões interlocutórias, simplesmente porque estas, além de não porem fim 
a processo ou fase alguma (CPC, artigo 203, § 2º), jamais conteriam um julgamento de mérito. [...] A coisa julgada sempre foi  
havida, portanto, como um predicado de sentença ou de seus efeitos, jamais de uma decisão interlocutória. O Código de 
Processo Civil/2015 trouxe, porém, uma relevantíssima inovação, consistente na implantação do julgamento antecipado parcial 
de mérito, o qual se caracteriza por ser uma decisão interlocutória portadora do julgamento de algum ou alguns dos pedidos 
formulados no processo, sem julgar todos (CPC, artigo 356). Pelos pedidos não apreciados nessa oportunidade o processo 
prossegue e tal é razão pela qual essa não é uma sentença (artigo 203, §§ 1º, 2º). Diante dessa situação é imperioso alargar ao 

menos em parte o discurso sobre a coisa julgada material a tais decisões interlocutórias de mérito, uma vez que, por sua própria 
natureza e por sua destinação institucional, essa autoridade deve referir-se a todo e qualquer pronunciamento de mérito 
proferido no processo ou fase de conhecimento – quer esse pronunciamento venha em sede de sentença, quer de decisão 
interlocutória. Por isso, no trato da coisa julgada material é adequado falar em decisão em sentido amplo, conceito esse que 
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2.2.1  Conceito 

 

O instituto constitucional da coisa julgada serve, de modo pragmático, para estabilizar 

e proteger uma decisão judicial (que projeta efeitos concretos na vida das pessoas) contra 

futuros ataques tendentes a modificar e/ou extinguir tal decisão. Em outras palavras, a coisa 

julgada sedimenta uma nova situação jurídica imposta pela autoridade estatal do Poder 

Judiciário e que deve ser, compulsoriamente, seguida de agora para o futuro.  

Sobre a fundamental estabilização das relações sociais, Rennan Thamay pondera: “em 

uma sociedade na qual a busca por estabilidade nas decisões cresce a cada dia, fortificou-se o 

instituto ora estudado por estar naturalmente ligado à segurança jurídica e à estabilidade das 

demandas judiciais”15. 

Em suma, trata-se de um instituto que firma (e reafirma) a segurança jurídica e a 

autoridade do Poder Judiciário, dando solidez à toda estrutura legal do país. Ora, não guardaria 

o mínimo de lógica um sistema jurídico que produzisse decisões judiciais que pudessem ser 

rediscutidas a todo tempo e indefinidamente; ou nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, 

“a autoridade da coisa julgada guarda relação com o escopo social magno do processo, uma vez 

que a definitiva pacificação não se obtém enquanto não conseguida a imunização das decisões 

judiciais”16. 

Para Arruda Alvim17, “a coisa julgada destina-se a tornar definitiva a solução dada pelo 

Poder Judiciário a uma determinada controvérsia que tenha sido a ele submetida, imprimindo 

as qualidades de imutabilidade e, consequentemente, indiscutibilidade àquilo que tenha sido 

objeto da respectiva decisão”. 

Portanto, a coisa julgada nasce somente após a decisão (aqui usada no sentido lato 

sensu) se tornar irrecorrível, haja vista que antes, a decisão é ainda somente uma mera proposta 

de solução do litígio, posto que a mesma pode ser substituída pelas instâncias superiores18.  

 

2.2.2  Coisa julgada formal e material 

 

A coisa julgada (assim entendida como gênero) pode ser bipartida em duas espécies: (i) 

coisa julgada formal e (ii) coisa julgada material. 

                                                             
inclui sentenças e decisões interlocutórias. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 7. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 352-353.  
15 THAMAY, Rennan. Coisa julgada. São Paulo: RT, 2018, p. 63. 
16 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 197. 
17 ALVIM, Arruda. Manual do direito processual civil: teoria do processo e processo de conhecimento. 18. ed. São Paulo: 
RT, 2018, p. 1095. 
18 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 354. 
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Novamente recorremos às lições de Rennan Thamay. Segundo ele, pode-se entender 

que a coisa julgada formal ocorre quando se tem a passagem do “prazo recursal, utilizando-o 

ou não, pois, se ainda houver a possibilidade de recorrer da decisão judicial, não se obteve em 

nenhum momento a coisa julgada formal”19. Em outras palavras, isto significa dizer que a coisa 

julgada formal nada mais é do que a imutabilidade da decisão no próprio processo em que ela 

foi prolatada20. É, portanto, um fenômeno endoprocessual de preclusão máxima. Na mesma 

linha, Cândido Rangel Dinamarco argumenta: 

 

A coisa julgada formal é um dos dois aspectos do instituto da coisa julgada e opera 

exclusivamente no interior do processo em que se situa a sentença sujeita a ela. Tem, 

portanto, uma feição e uma missão puramente técnico-processuais. 

[...] 

O fenômeno processual da irrecorribilidade, ou seja, da exclusão de todo e qualquer 

poder de provocar ou emitir nova decisão no processo, é a preclusão (supra, nn. 741 

e 802). E, como essa preclusão projeta sobre o processo o efeito mortal de impedir 

que nele ainda se tome qualquer outra decisão sobre a causa, tradicionalmente a 

doutrina diz preclusio maxima para designar a coisa julgada formal21. 

 

A outra face da coisa julgada (gênero) é a coisa julgada material. Esta sim, apta a 

produzir efeitos concretos e substanciais na vida das partes. Diversamente da sua face formal, 

a coisa julgada material opera seus efeitos para fora do processo (efeito panprocessual). 

Portanto, essa qualidade incidente sobre uma decisão judicial que transcende a vida do processo 

e atinge diretamente a esfera de direitos e obrigações das partes, consistente na imunização e 

na intangibilidade das situações jurídicas criadas ou declaradas, de maneira que nenhum outro 

juiz possa julgar novamente tal lide, chama-se coisa julgada material22. 

No mesmo sentido define Thereza Alvim, segundo a qual “a coisa julgada material, que 

interessa de perto a este trabalho significa a imutabilidade dessa mesma decisão fora do âmbito 

do processo, sendo uma qualidade dos efeitos da sentença”23. 

Com efeito, nem toda decisão judicial faz coisa julgada material (projeta efeitos externos 

ao processo); mas todo o processo faz coisa julgada formal (projeta efeitos internos no 

processo). 

Não obstante, algumas sentenças processuais que, em tese, fariam apenas a coisa julgada 

formal fogem à regra, haja vista que seu vício impede a repropositura de uma nova demanda 

                                                             
19 THAMAY, Rennan. Coisa julgada. São Paulo: RT, 2018, p. 99. 
20 “A coisa julgada formal decorre simplesmente da imutabilidade da sentença dentro do próprio processo em que foi proferida”. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl. No AgRg no REsp 118.777-8/MT, 3ª Turma, j. 10-06-2014, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, Dje 20-06-2014.  
21 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 358-
359. 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 364. 
23 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. São Paulo: RT, 1977, p. 43. 
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(ex. sentenças que acolhem a alegação de perempção, litispendência e coisa julgada). Nestes 

casos, em que pese inexistir coisa julgada formal, cabe o manejo da ação rescisória conforme 

previsto no artigo 966, § 2º, I do Código de Processo Civil/201524 25. 

 

2.2.3 O momento de formação da coisa julgada 

 

Quando a coisa julgada material se forma pelo esgotamento da via recursal através da 

decisão sobre matéria de mérito, não há grande celeuma ou dificuldade em se apontar o 

momento de formação da coisa julgada, haja vista que ela, coisa julgada, se forma no momento 

imediatamente subsequente ao esgotamento do prazo recursal ou do julgamento de mérito do 

último recurso cabível. 

A mesma tranquilidade não ocorre quando a coisa julgada se forma em decorrência de 

decisão do órgão ad quem de inadmissão do recurso pelo reconhecimento de sua 

intempestividade.  

Conforme discorremos brevemente em artigo acadêmico publicado na edição n. 430 da 

Revista Forense, em abril de 2020, havia uma celeuma na doutrina e a jurisprudência formada 

durante a vigência do Código de Processo Civil/1973 sobre a natureza da decisão de 

inadmissibilidade do recurso. Em outras palavras, parte da doutrina e da jurisprudência 

entendiam que a decisão que considerava intempestivo ou deserto o recurso tinha natureza 

meramente declaratória, razão pela qual o trânsito em julgado da sentença de mérito ocorria 

quando da interposição do recurso inadmissível ou deserto, e não da decisão que inadmitiu o 

recurso (pelo simples fato de que ela, decisão, apenas declarava um fato que já era inadmissível 

ou deserto na sua origem). Nesta linha, José Carlos Barbosa Moreira: 

 

Quando não se conhece do recurso, a decisão do órgão ad quem não substitui a do 

órgão a quo: nem se conceberia que a substituísse, pois uma e outra têm objetos 

diversos. Se o órgão a quo julgou o mérito da causa, é a sua decisão que produz coisa 

julgada material; a do órgão ad quem, não versando sobre o mérito, não possui aptidão 

para produzi-la. Se o órgão a quo proferiu condenação, é a sua decisão que, na falta 

de cumprimento voluntário pelo vencido, serve de título para a execução; a do órgão 

ad quem só assumirá tal qualidade, eventualmente, quanto a condenações acessórias 

que porventura imponha (por exemplo, no tocante à custa do procedimento recursal), 

nunca em relação ao capítulo principal, que, nela não é condenatório. 

À luz do artigo 485, caput, do Código de Processo Civil, jamais poderá caber ação 

rescisória para desconstituir acórdão que não haja conhecido do recurso. Rescindível 

                                                             
24 Artigo 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] § 2º Nas hipóteses previstas nos 
incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura 
da demanda; ou [...] 
25 Confira-se também a doutrina de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “Nesses casos, a lei atribui à sentença 

processual eficácia que se projeta para fora do processo e que impede o julgamento do mérito em outro processo instaurado 
por nova demanda. Por isso, nessas hipóteses, ocorrendo vício elencado no artigo 485 do CPC/73, hoje equivalente ao artigo 
966 do CPC/15, sempre sustentamos dever-se admitir ação rescisória”. ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia 
Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. São Paulo: RT, 2018, p. 33. 
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será, caso contenha vício típico, previsto em algum dos incisos, a decisão recorrida26 

(grifo nosso).  

 

Isto significava dizer que por esta interpretação o recurso já era inadmissível e não se 

tornava inadmissível, ou seja, tendo em vista que a natureza da decisão de inadmissão do 

recurso era meramente declaratória, por conseguinte, o seu efeito seria ex tunc, fazendo com 

que o trânsito em julgado retroagisse à data da interposição do recurso inadmitido:  

 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO 
INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO 

RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO 

PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. O termo inicial do prazo para ajuizamento de Ação Rescisória pressupõe o trânsito 

em julgado da decisão de mérito, que se opera no momento em que a decisão judicial 

se torna irrecorrível, seja pelo transcurso do prazo para interposição do recurso 

cabível, seja pelo esgotamento dos recursos previstos no ordenamento. 

2. A interposição de recurso intempestivo não impede a ocorrência do trânsito em 

julgado, que se sucede quando preclusa a decisão que se busca rescindir; posterior 

julgado não conhecendo do recurso extemporâneo apenas reconhece fato decorrido. 

3. A decisão que inadmite Recurso Especial ou Recurso Extraordinário desafia apenas 

a interposição de Agravo de Instrumento endereçado ao Tribunal Superior respectivo, 
de sorte que a interposição de qualquer outro recurso apresenta-se inadmissível e, por 

consequência, impossível de interromper o prazo recursal. 

4. A oferta de recurso fora do seu prazo legal não impede o início da contagem do 

biênio para ajuizamento de eventual Ação Rescisória, porquanto a solução jurídica ali 

apresentada, que é o que substancialmente importa para fins de rescisão do julgado, 

restou preclusa. 

5. Recurso improvido (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, AgRg 4.270/DF, 3ª 

Seção, Rel.  Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28-10-2009, Dje 18-11-2009).  

 

Esta interpretação do texto legal gerava enorme instabilidade, uma vez que a parte 

recorrente não poderia prever que seu recurso não seria admitido; muitas vezes, os Tribunais 

demoravam anos para fazer este juízo de admissibilidade.  

A situação chegava ao absurdo de se fazer o juízo de inadmissibilidade após 2 anos, 

levando, portanto, à expiração automática do prazo para o ajuizamento da ação rescisória sem 

que a parte tivesse qualquer ingerência sobre a morosidade do Poder Judiciário.  

Sob este prisma, o próprio Supremo Tribunal Federal parece ter procurado acomodar a 

situação para não penalizar a parte em razão da ineficiência sistêmica do Poder Judiciário. 

Confira-se entendimento acerca do tema: 

 

[...] tanto a jurisprudência desta Corte, como a do Superior Tribunal de Justiça 

comungam do entendimento de que, os casos em que a declaração definitiva de 

intempestividade do recurso tenha se dado em data posterior a dois anos do decurso 

do prazo para recorrer da decisão atacada, o termo inicial para propor a rescisória deve 

                                                             
26 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Que significa “não conhecer” de um recurso? Temas de direito processual: sexta série. 
São Paulo: Saraiva, 1997, p. 130-131.  
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ser computado do trânsito em julgado da decisão final em que se declarou a 

intempestividade (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 590809-RS, Plenário, 

Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22-10-2014).  

 

Postas tais premissas, com a promulgação do Código de Processo Civil/2015, o artigo 

975, em uma interpretação literal do texto legal, aparentemente, parece ter solucionado tal 

controvérsia. O tema será abordado com mais profundidade no tópico 2.9 deste trabalho. 

 

2.2.4  Ampliação dos limites objetivos da coisa julgada pelo Código de Processo 

Civil/2015 

 

O atual Código de Processo Civil trouxe uma significativa modificação sobre os limites 

de incidência da coisa julgada.  

Pelo Código de Processo Civil/1973, sempre se entendeu que os fundamentos da decisão 

não ficavam revestidos pela qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada, ou 

seja, somente aquilo que estivesse contido na parte dispositiva das decisões de mérito é que 

ficaria acobertado pelo manto da coisa julgada (ou ainda, segundo Cândido Rangel 

Dinamarco27, “o confinamento da autoridade da coisa julgada à parte dispositiva da sentença é 

inerente à própria natureza do instituto e à sua finalidade de evitar conflitos práticos de 

julgados”). 

Ocorre que pelo Código de Processo Civil/2015, este sistema rígido sobre os limites 

objetivos da coisa julgada parece ter sofrido um certo alargamento/abrandamento, conforme 

pontuado por Cândido Rangel Dinamarco:  

 

o velho Código excluía da incidência da coisa julgada material também “a apreciação 

da questão prejudicial decidida incidentalmente no processo” (CPC-73, artigo 469, 

inc. III) mas esse inciso não foi reproduzido pelo estatuto vigente, que optou por uma 

outra técnica para o trato das questões prejudiciais em substituição à ação declaratória 

incidental (infra, n. 1.156) 28. 

 

 

Como vemos, importante frisar que a nova técnica adotada pelo artigo 503, § 1º, do 

Código de Processo Civil/2015 29  trouxe certo abrandamento nos antigos “limites de 

confinamento” da coisa julgada, ou seja, esta nova técnica apresenta algumas exceções que 

                                                             
27 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 376. 
28 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 376.  
29  Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal 

expressamente decidida. § 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e 
incidentemente no processo, se: I – dessa resolução depender o julgamento do mérito; II – a seu respeito tiver havido 
contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da 
pessoa para resolvê-la como questão principal.  
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permitem trazer para os fundamentos da decisão a qualidade de imutabilidade e 

indiscutibilidade que antes eram restritas apenas à parte dispositiva da decisão30 31. 

Analisado, ainda que brevemente, o pressuposto essencial para o cabimento da ação 

rescisória, qual seja, o instituto constitucional da coisa julgada, passaremos ao estudo detalhado 

da ação rescisória propriamente dita. 

 

2.3  Evolução histórica da ação rescisória 

 

Induvidosamente, nenhum instituto jurídico se forma de maneira abrupta. O direito, em 

si, é fruto do amadurecimento e da observação das relações sociais que vão se formando ao 

longo do tempo. Com o instrumento da ação rescisória não poderia ser diferente. 

Os primeiros institutos de desconstituição de pronunciamentos judiciais surgiram no 

direito romano. Naquele tempo já era clara a necessidade de se criar mecanismos para expurgar 

do sistema decisões judiciais produzidas em desarmonia com a lei e a justiça. Francisco 

Cavalcanti Pontes de Miranda32 relata que o modelo de ação rescisória adotado no Brasil advém 

da restitutio in integrum do direto romano. 

A restitutio in integrum do direto romano, na verdade, fazia as vezes de um verdadeiro 

recurso de apelação, haja vista que podia ter como causa de pedir apenas e tão somente a 

                                                             
30 “Há dois regimes jurídicos distintos de coisa julgada, no processo civil brasileiro, que variam conforme o objeto da coisa 
julgada. Se a coisa julgada for relativa à resolução da questão principal (artigo 503, caput), aplica-se o regime jurídico comum 

e tradicional, disciplinado em diversos artigos do CPC. Se a coisa julgada for relativa à resolução de prejudicial incidental , há 
uma diferença: o legislador impede a sua formação, em algumas situações previstas nos § 1º e 2º do artigo 503, unicamente 
aplicáveis a esse regime de coisa julgada. Não há problema algum com a criação de um regime especial de coisa julgada: trata-
se de uma legítima opção legislativa, com nítido propósito de estabilizar a discussão em torno de uma questão que tenha sido 
debatida em contraditório, ainda que não seja questão principal. A doutrina já demonstrava a necessidade de romper o dogma 
de que a coisa julgada somente poderia recair sobre o objeto litigioso do processo. [...] A extensão da coisa julgada à questão 
prejudicial resolvida na fundamentação faz lembrar, por semelhança, a issue preclusion do direito estadunidense. “Issue 
preclusion é uma espécie do fenômeno res judicata que torna imutáveis e indiscutíveis as questões prejudiciais decididas em 
um processo. Esse fenômeno, outrora designado colateral estoppel, impede a rediscussão, em outro processo, de uma mesma 

questão prejudicial incidental, de fato ou de direito, que tenha sido efetivamente controvertida e decidida num processo como 
etapa essencial para o julgamento do caso. Essa extensão não depende de pedido da parte; dá-se automaticamente; há uma 
ampliação do objeto da coisa julgada por determinação legal. Nessa linha, o enunciado n. 165 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis: A análise de questão prejudicial incidental, desde que preencha os pressupostos dos parágrafos do artigo 
503, está sujeita à coisa julgada, independentemente de provocação específica para o seu conhecimento. A coisa julgada, em 
qualquer dos seus regimes jurídicos, é efeito que decorre automaticamente da lei: não depende de um “dizer” do órgão julgador 
(“faça-se coisa julgada!”) ou de pedido da parte (“pede-se que essa decisão se torne indiscutível pela coisa julgada”).” DIDIER 
JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. v. 2. 11. ed. Salvador:  Juspodivm, 2016, p. 548-549.  
31 Confira-se a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, segundo o qual “em um sistema 
que concebe a coisa julgada a partir de um contexto argumentativo dinâmico e cooperativo, pode ser objeto do dispositivo da 
sentença não só os pedidos das partes, mas também a resolução de questão prejudicial evidenciada no curso do processo, 
inclusive identificada de ofício pelo juiz. A questão prejudicial, devidamente alegada pelas partes com respectivo pedido ou 
independentemente de pedido, pode ser objeto da parte dispositiva da sentença (artigo 502, § 1º, CPC). [...] A possibilidade de 
formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial, inclusive mediante provocação de ofício pelo juiz, suplantou a 
necessidade de ação declaratória incidental, que por essa razão não foi prevista no novo Código”. MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 516.  
32 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões. Atualizado 
por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 151. 
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violação da equidade/justiça da decisão impugnada. Destaca-se que à época, para os romanos, 

não havia a distinção entre os meios de impugnação de sentenças válidas com os de sentenças 

inválidas, uma vez que para os romanos as sentenças inválidas eram tidas como absolutamente 

inexistentes33. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero34, com a passagem do período 

romano da ordo iudiciorum privatorum para o período da cognitio extra ordinem surgiu, no 

direito romano, a appellatio como o recurso de apelação semelhante ao que temos nos moldes 

atuais destinado a impugnar o mérito/justiça da decisão de sentenças válidas. Assim, houve uma 

cisão dos meios de impugnação, ou seja, a appellatio passou a ser o instrumento para a revisão 

do mérito da causa, ao passo que a restitutio in integrum destinou-se a ser a ferramenta 

processual para corrigir decisões judiciais inválidas. 

Já para Moacyr Lobo da Costa35, o modelo da ação rescisória no direito brasileiro teve 

como ancestral o direito português, que por sua vez, teve inspiração legislativa num conjunto 

de normas editadas na Espanha, por Afonso X, denominadas Siete Partidas. Com a evolução 

histórica do direito português, a ação rescisória passou pelas Ordenações Afonsinas (1446), 

Manuelinas (1521) e Filipinas (1603), sem grandes diferenças e, nas palavras de Francisco 

Cavalcanti Pontes de Miranda36, “o texto filipino, que por tanto tempo foi direito no Brasil, 

manteve-se, com simples retoques sem grande relevo, os dizeres das Ordenações anteriores”. 

No decorrer da história, a ação rescisória teve sua previsão no Regulamento n. 737 de 

25 de novembro de 1850, considerado por alguns doutrinadores como a primeira grande norma 

processual brasileira, até chegar no Código de Processo Civil/1939 com os contornos 

semelhantes aos já existentes no Código de Processo Civil/1973.  

O Código de Processo Civil/2015 altera de forma significativa a estrutura da ação 

rescisória, acolhendo e acomodando no texto legal o que já era decidido pela jurisprudência, 

conforme detalhado nos tópicos a seguir. 

 

 

                                                             
33 COSTA, Moacyr Lobo da. A revogação da sentença. São Paulo: Ícone, 1995. p. 61 apud MARINONI, Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: RT, 2017, p. 71. 
34 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: 
RT, 2017, p. 71. 
35 “Seguindo uma terminologia não estranha ao direito romano – nada obstante, pouco difundida – e amplamente empregada 
no direito visigótico, as Siete Partidas consagraram uma forma especial de ataque às decisões judiciais inválidas, assinalando 
prazo para o seu exercício, findo o qual não seria mais possível discutir eventuais vícios da decisão. Chamou-a de “querela”, 
indicando o seu cabimento nos casos em que o juiz julga “de maneira contrária ao direito” em que a sentença é fundada em 
“falsas provas”, quando há “corrupção do juiz”, quando é dada contra a coisa julgada ou quando se descobrem “documentos 

novos”. COSTA, Moacyr Lobo da. A revogação da sentença. São Paulo: Ícone, 1995. p. 61 apud MARINONI, Luiz Guilherme; 
MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: RT, 2017, p. 73.  
36 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões. Atualizado 
por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 162.  
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2.4  Conceito 

 

A ação rescisória é uma ação autônoma que visa desconstituir decisões judiciais já 

acobertadas pelo manto da coisa julgada. Está prevista nos artigos 966 a 975, no Livro III do 

Código de Processo Civil – Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Ações 

Judiciais. 

A afirmação pode parecer evidente, mas auxilia na contextualização metodológica, a 

saber: juízes de primeira instância não são competentes para julgar ação rescisória de outros 

magistrados também de primeira instância. Tal qual nos recursos, a ação rescisória só pode ser 

julgada por órgãos jurisdicionais hierarquicamente superiores àqueles que proferem a decisão 

que se pretende rescindir37. 

Embora definida sob a égide do Código de Processo Civil/1973, trazemos a definição 

de José Carlos Barbosa Moreira sobre o tema: 

 

Chama-se rescisória a ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença 

transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada. 

O direito brasileiro, à semelhança de outros ordenamentos, conhece dois tipos de 
remédios utilizáveis contra decisões judiciais: os recursos e as ações autônomas de 

impugnação. Em nosso sistema, o traço distintivo consiste em que, através de recurso, 

se impugna a decisão no próprio processo em que foi proferida, ao passo que o 

exercício de ação autônoma de impugnação dá sempre lugar à instauração de outro 

processo. A ação rescisória é o exemplo clássico dessa segunda espécie38. 

 

Portanto, não há dúvidas de que a ação rescisória é uma ação autônoma, de 

fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas em lei e, por fim, que o rol do 

artigo 966 do Código de Processo Civil é taxativo. 

Apenas para fins didáticos e ilustrativos, podemos afirmar que a ação rescisória possui 

uma espécie de vaso comunicante com o modelo dos Recursos Especial e Extraordinário, ou 

seja, assim como nos Recursos Especial e Extraordinário onde o cabimento destes recursos é 

vinculado às hipóteses previstas nos artigos 105, III, a, b e c e 102, III, a, b, c e d, a ação 

                                                             
37  Sobre o tema confira-se interessante acórdão do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
AÇÃO AJUIZADA NO TRIBUNAL LOCAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Proposta a ação 
rescisória perante o Tribunal de 2º grau na hipótese em que a competência originária para apreciação da respectiva ação é deste 
Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Corte local determinar a remessa do feito ao STJ; ao contrário, deve extingui-lo sem 
apreciação do mérito, com base no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. 2. O pedido formulado pelo autor da ação 
rescisória à Corte Regional, de que seja rescindido o julgamento nela realizado, não pode ser modificado pelo órgão julgador. 
3. Recurso especial improvido”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. n. 718502-PR, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, j. 24-05-2005, Public 12-06-2006.   
38 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. v. V: arts. 476 a 565. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013, p. 100. 
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rescisória também só tem cabimento nas hipóteses vinculadas e autorizadas no artigo 966, I a 

VIII, do Código de Processo Civil. 

 

2.5  Objeto 

 

Conforme exposto por Sérgio Rizzi 39 , “o direito processual civil brasileiro prevê, 

debaixo de taxativos fundamentos, um único meio para rescindir decisões de mérito transitadas 

em julgado. Trata-se da ação rescisória, com notas próprias e marcantemente peculiares”. 

Avançando e complementando a sólida doutrina de Sérgio Rizzi, Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero ponderam:  

 

o objetivo da ação rescisória não está apenas em declarar que a decisão rescindenda 

encontra-se eivada por um dos vícios que autorizam a sua rescisão (artigo 966, CPC). 

A finalidade da ação rescisória está em desconstituir a coisa julgada e, conforme o 

caso, proceder a um novo julgamento da causa – que pode ocorrer mediante qualquer 

técnica processual (declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou 

executiva) e prestar qualquer espécie de tutela do direito (respeitado, obviamente, os 
limites da causa originária). Em outras palavras, se o juízo rescindente é sempre 

desconstitutivo, o juízo rescisório varia de acordo com o respectivo pedido, o qual se 

encontra ligado à natureza e aos limites da causa originária40. 

 

Nessa linha, a ação rescisória pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que 

impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do 

processo41. 

Noutro passo, a discussão prossegue sobre se o rol taxativo do artigo 966 do Código de 

Processo Civil admite interpretação extensiva. Entendemos que não 42 , em virtude da 

excepcionalidade de se desconstituir uma decisão transitada em julgado, além do fato de criar-

se uma enorme insegurança jurídica com possibilidade infinita de desconstituição artificial de 

sentenças já transitadas em julgado. 

                                                             
39 RIZZI, Sérgio. Ação rescisória. São Paulo: RT, 1979, p. 03. 
40 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: 
RT, 2017, p. 20-21. 
41 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 
p. 421. 
42 “[...] O artigo 535, § 5º e 8º do CPC, restringe a inexigilidade do título executivo judicial à hipótese de inconstitucionalidade 
declarada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso presente, observa-se que a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 406/94, 
que constitui o prêmio incentivo no Município de Ribeirão Preto não foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal; mas sim, 
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13/09/2017, no julgamento da ADI n. 2095312-
76.2017.8.26.0000. Assim, o título executivo judicial mantém-se exigível, pois o Código de Processo Civil prevê a 

inexigibilidade de título judicial ao pronunciamento de inconstitucionalidade proferida apenas pelo C. Supremo Tribunal 
Federal, não sendo possível interpretação extensiva aos tribunais locais”. BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação 
Rescisória n. 2094268-85.2018.8.26.0000 – 3º Grupo de Direito Público, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, DJ. 27-08-2018, DJe 28-
08-2017.  
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Em entendimento divergente ao sustentado acima, Flávio Luiz Yarshell43 pondera que 

a interpretação extensiva para algumas das hipóteses de cabimento da ação rescisória seria 

possível na medida em que “reconhecer que tais hipóteses sejam taxativas significa apenas que 

não há hipótese de desconstituição via rescisória por analogia; não que não seja possível 

eventual interpretação extensiva, que permita revelar o alcance da norma”. 

Admitindo também o cabimento de interpretação extensiva ao rol do artigo 966 do 

Código de Processo Civil estão Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição44. 

 

2.6  Legitimidade 

 

Segundo a tradicionalíssima orientação de Giuseppe Chiovenda, citada por Cassio 

Scarpinella Bueno45, “é parte quem pede e contra quem se pede alguma espécie de tutela 

jurisdicional”. Na mesma linha observa Cândido Rangel Dinamarco:   

 

ser parte não significa necessariamente ser parte legítima. A condição de parte na 

demanda é determinada exclusivamente pelo fato objetivo de o sujeito comparecer 

pedindo, sendo portanto autor; ou de nela figurar como aquele em face do qual o autor 

pede uma providência jurisdicional, sendo portanto réu46. 

 

Por outro lado, legitimidade pode ser definida como pertinência subjetiva da ação com 

a relação de direito material, ou seja, os sujeitos da relação processual têm que ser as partes 

envolvidas no processo. Em outras palavras, o autor deve demonstrar real motivo e legitimidade 

para agir, apontando como réu a pessoa que supostamente pode entregar aquilo que será 

pleiteado. 

Neste contexto, Arruda Alvim discorre que a legitimidade é ideia transitiva. Alguém só 

é legítimo em função de outrem; vale dizer, o perfil final da legitimidade exige a consideração 

do outro, ambos esses polos ligados a uma situação legitimante47. 

Com regras gerais e ordinárias nos artigos 17, 18 e 330, II e III do Código de Processo 

Civil/2015, a legitimidade ad causam se bifurca em ordinária e extraordinária, ou seja, a 

legitimidade ad causam ordinária é aquela na qual só é possível ingressar com a ação 

requerendo em nome próprio um direito próprio; ao passo que a ad causam extraordinária é a 

                                                             
43 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 966. In: BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de 

Processo Civil. Arts. 926 a 1.072 – parte especial. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 166. 
44 ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 
São Paulo: RT, 2018, p. 25. 
45 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 2-3. 
46 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. II. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 140.  
47 ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: teoria do processo de conhecimento. 17. ed. São Paulo: RT, 2017, p. 
162. 
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via excepcional e autorizada pelo ordenamento jurídico pela qual a parte pode requerer em 

nome próprio defendendo o direito alheio, ou seja, uma função de substituição processual. 

A legitimidade para a ação rescisória é assegurada pela sua expressa submissão à coisa 

julgada, tendo como objeto a sentença de mérito que faz coisa julgada entre as partes. 

 

2.6.1  Legitimidade ativa 

 

Tem legitimidade ativa para o ajuizamento da ação rescisória aquele que passou a ser 

parte legítima da ação, na inicial ou no decorrer do processo, como litisconsorte, denunciado à 

lide e chamado ao processo. Conforme o Código de Processo Civil/2015, artigo 967, poderá 

propor a ação rescisória quem foi parte ou sucessor a título universal ou singular; o terceiro 

juridicamente interessado; o Ministério Público e aquele que não foi ouvido no processo em 

que era obrigatória a intervenção.  

Poderá apenas um dos litisconsortes propor ação autônoma em relação ao capítulo 

da sentença que somente a ele interesse, sem necessidade de formação de litisconsortes na ação 

rescisória. 

 

2.6.2  Legitimidade passiva 

 

Diversamente da legitimidade ativa, a legitimidade passiva é dividida em apenas dois 

grupos: (i) legitimidade passiva originária: contra o devedor reconhecido; (ii) legitimidade 

passiva derivada: contra o inventariante do espólio; contra os sucessores, no caso de já ter 

havido partilha; contra a sucessão de empresas; contra os sócios, no caso de desconsideração 

de pessoa jurídica; contra o novo devedor que assumiu a dívida de outrem; contra o fiador do 

débito judicial ou extrajudicial; o responsável pelo bem dado em garantia e o responsável 

tributário previsto em lei. 

Na ação rescisória, é legítima passiva a parte do processo originário atingida pela 

decisão que se pretende rescindir. 

O sucessor (universal ou singular) deve ser citado como réu. No caso de sucessão 

inter vivos, o sucessor tem direito de participar do processo que pretende rescindir a decisão 

proferida apenas em face daquele que foi sucedido. 
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2.6.3  Legitimidade passiva dos advogados 

 

A legitimidade dos advogados para figurar no polo passivo da ação rescisória é tema 

controvertido na doutrina que não está pacificado nem no Superior Tribunal de Justiça. 

Destacamos que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que 

se a coisa julgada que se pretende rescindir beneficiou economicamente os advogados através 

da fixação de honorários advocatícios, estes teriam legitimidade para figurar no polo passivo 

da ação, uma vez que provida a ação rescisória e invertido o julgamento na sentença rescindida, 

estes honorários não seriam mais devidos. 

Por outro lado, em 28 de fevereiro 2018, a 2ª Seção, composta pelas 3ª e 4ª Turmas, 

julgaram a ação rescisória 5.160-RJ. Por maioria de votos, entendeu que o advogado ou 

sociedade de advogados não são litisconsortes necessários no polo passivo da ação rescisória, 

uma vez que o capítulo dos honorários ganharia autonomia após o trânsito em julgado, de 

maneira que o advogado somente seria parte legítima se fosse deduzido pedido rescindente 

contra o capítulo dos honorários, com fundamentação em vício rescisório específico desse 

capítulo da sentença. Não bastaria a alegação de vício do capítulo de mérito. 

Ocorreu que, de forma surpreendente, em 26 de junho de 2018, a 3ª Turma voltou a 

julgar o tema e decidiu que os advogados têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação 

rescisória, desde que o fundamento da rescisória seja vício na coisa julgada. 

Seguindo o entendimento da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, citamos Rodrigo 

Barioni:  

A legitimidade passiva do advogado refere-se apenas aos casos em que a ação 

rescisória dirige-se a desconstituir somente o capítulo da decisão que trata dos 

honorários de sucumbência. Se a rescisória combate o capítulo principal, sua 
procedência irá, consequentemente, atingir o capítulo acessório relativo aos 

honorários. Nesta última hipótese, não há necessidade de o advogado integrar o polo 

passivo da ação rescisória. Realmente, não obstante os honorários constituam direito 

autônomo do advogado, ex vi do artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), 

dispensa-se a presença do advogado no polo passivo da ação rescisória, como 

litisconsorte necessário, pois seu direito é decorrente do direito da parte. Significa 

dizer que a eventual procedência da ação rescisória para desconstituir o capítulo de 

mérito da sentença e que no iudicium rescisorium – se houver – reverter o resultado 

da lide originária, o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios é 

atingido naturalmente. É decorrência natural da decisão prejudicial que venha os 

capítulos dependentes da sentença, independentemente de pedido expresso a esse 

respeito48. 

 

Respeitando posição diversa, nos filiamos ao entendimento segundo o qual para existir 

legitimidade passiva do advogado ou sociedade de advogados na ação rescisória deve haver 

                                                             
48 BARIONI, Rodrigo. Legitimidade passiva na ação rescisória. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos 
afins. v. 12. Nelson Nery Junior; Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.). São Paulo: RT, 2011, p. 385-386. 
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pedido expresso na petição inicial para também desconstituir o capítulo da sentença que fixou 

os honorários sucumbenciais. Assim, como corolário lógico, se não constou pedido expresso 

na petição inicial para rescindir também o capítulo relativo à fixação da verba sucumbencial, o 

advogado ou sociedade de advogados não teria legitimidade para figurar no polo passivo da 

ação rescisória. 

Portanto, nos parece que o mais acertado seria incluir os advogados no polo passivo da 

ação rescisória e deduzir pedido específico para a rescisão também deste capítulo (honorários) 

da sentença rescindenda. 

 

2.7  Bipartição da ação rescisória – juízo rescindente (cassação) e juízo rescisório 

(substituição) 

 

É imprescindível ver a ação rescisória, não só através da sua estrutura bipartida de juízo, 

mas também a partir do direito material que a permeia. Em síntese, o juízo rescindente visa 

tutelar a remoção do mundo jurídico do ilícito mediante técnica desconstitutiva. O juízo 

rescisório pode, eventualmente, e se for o caso, viabilizar qualquer espécie de tutela do direito 

mediante qualquer forma de técnica processual49.  

Para Alexandre Freitas Câmara,  

 

as duas fases do julgamento da “ação rescisória” a que se fez referência são o juízo 

rescindente (iudicium rescindens) e o juízo rescisório (iudicium rescissorium). No 

primeiro deles, que ocorrerá em todas as “ações rescisórias”, se julga a pretensão de 

rescisão da sentença atacada. Procedente que seja este pedido, passa-se (salvo em 

algumas hipóteses, que serão adiante mencionadas, em que, mesmo que procedente o 

juízo rescindente, não haverá juízo rescisório) ao segundo momento, quando então 

julgar-se-á, novamente, aquilo que fora objeto de apreciação pela sentença rescindida. 

O juízo rescindente é, pois, preliminar ao rescisório, uma vez que a decisão ali 
proferida pode impedir que se exerça este último50.  

 

Nesta mesma linha já era a compreensão de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, 

ainda sob a égide do Código de Processo Civil/1939, segundo o qual a ação rescisória do 

sistema luso-brasileiro manteve iudicium rescindens, talvez exauriente, e o iudicium 

rescissorium, que é abrir-se, sem quebra dos princípios fundamentais do processo51.  

Disto isto, é importante pontuar que o juízo rescisório (rejulgamento) pode existir ou 

não, ou seja, o rejulgamento do processo é eventual. Note-se que o próprio texto de lei do artigo 

974 do Código de Processo Civil não deixa margens para dúvidas quando utiliza a expressão 

                                                             
49 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: 

RT, 2017, p. 91. 
50 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. II. 14. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 12. 
51 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões. Atualizado 
por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 135. 
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“se for o caso” para tratar do juízo rescisório. Analisando o artigo de lei, Teresa Arruda Alvim 

e Maria Lúcia Lins Conceição observam que não haverá juízo rescisório nas hipóteses de ofensa 

à coisa julgada (artigo 966, IV, do Código de Processo Civil/2015), pois a rescisão da sentença 

por si só já esgota o objeto que justificou o manejo da ação rescisória que é de expurgar do 

mundo jurídico a segunda coisa julgada. Também não haverá rejulgamento quando tratar-se de 

simulação ou colusão (artigo 966, III, do Código de Processo Civil/2015), impondo-se a 

extinção do processo originário sem resolução de mérito, pois o que se quer eliminar é 

justamente o julgamento fraudulento e com fins ilícitos52. 

Sobre o tema, destacamos as diferenças entre o direito brasileiro e germânico. No 

sistema alemão, há a separação em duas ações distintas: do juízo rescidente (cassação) e do 

juízo rescisório (rejulgamento). Ambas não preveem como causa para ajuizamento a violação 

manifesta de norma jurídica como no direito brasileiro e que será tratado de forma detalhada 

nos capítulos seguintes.  

Na Alemanha, o paralelo para nossa ação rescisória são as duas ações autônomas de 

revisão de processo (Wiederaufnahme des Verfahrens): existe a ação de nulidade 

(Nichtigkeitsklage) e a ação de restituição (Restitutionsklage).  

As causas de cada uma dessas ações no direito alemão Nichtigkeitsklage e 

Restitutionsklage, previstas nos artigos 57953 e 58054 do Código de Processo Civil Alemão 

                                                             
52 ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 
São Paulo: RT, 2018, p. 204. 
53 § 579 Nichtigkeitsklage. (1) Die Nichtigkeitsklage findet statt: 1. wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt 
war; 2. wenn ein Richter bei der Entscheidung mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes 
ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs oder eines Rechtsmittels ohne Erfolg 
geltend gemacht ist; 3. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit 
abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war; 4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift 
der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat. (2) In den 
Fällen der Nummern 1, 3 findet die Klage nicht statt, wenn die Nichtigkeit mittels eines Rechtsmittels geltend gemacht werden 
konnte. Tradução livre: § 579 Ação de Nulidade (1) A ação de nulidade ocorre: 1. quando qualquer cargo de juiz de decisão 
não estiver ocupado nos termos da lei; 2. quando um juiz participante da decisão tiver sido proibido de exercer a função de 

juiz, a não ser que este impedimento tenha sido objeto de um pedido de impedimento ou recurso indeferido; 3. quando um juiz 
tiver participado de uma decisão apesar do deferimento de um pedido de impedimento por suspeita de parcialidade; 4. quando 
qualquer parte não tiver sido representada nos termos da lei, salvo aprovação, expressa ou concludente, da continuação do 
processo pela mesma. (2) Nas hipóteses dos itens 1, 3, a ação não ocorrerá se a nulidade puder ter sido executada no âmbito de 
um recurso contra a respectiva decisão.  
54 § 580 Restitutionsklage Die Restitutionsklage findet statt: 1. wenn der Gegner durch Beeidigung einer Aussage, auf die das 
Urteil gegründet ist, sich einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat;  
2. wenn eine Urkunde, auf die das Urteil gegründet ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht war; 3. wenn bei einem Zeugnis 

oder Gutachten, auf welches das Urteil gegründet ist, der Zeuge oder Sachverständige sich einer strafbaren Verletzung der 
Wahrheitspflicht schuldig gemacht hat; 4. wenn das Urteil von dem Vertreter der Partei oder von dem Gegner oder dessen 
Vertreter durch eine in Beziehung auf den Rechtsstreit verübte Straftat erwirkt ist; 5. wenn ein Richter bei dem Urteil 
mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf den Rechtsstreit einer strafbaren Verletzung seiner Amtspflichten gegen die Partei 
schuldig gemacht hat; 6. wenn das Urteil eines ordentlichen Gerichts, eines früheren Sondergerichts oder eines 
Verwaltungsgerichts, auf welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist; 7. wenn die 
Partei a) ein in derselben Sache erlassenes, früher rechtskräftig gewordenes Urteil oder b) eine andere Urkunde auffindet oder 
zu benutzen in den Stand gesetzt wird, die eine ihr günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würde; 8. wenn der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten oder ihrer Protokolle festgestellt hat und das Urteil auf dieser Verletzung beruht. Tradução livre: § 580 
Ação de Restituição. A Ação de restituição ocorre: 1. quando o adversário, com dolo ou culpa, tiver violado sua obrigação de 
dizer a verdade em um depoimento sob juramento, e a sentença tiver se baseado neste depoimento; 2. quando um instrumento 
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(Zivilprozessordnung) são as seguintes: ação de nulidade (Nichtigkeitsklage) – i) se a 

composição do tribunal que proferiu a decisão não estiver em conformidade com as disposições 

pertinentes; (ii) decisão proferida por juiz impedido; (iii) decisão proferida por juiz suspeito; 

(iv) quando uma parte no processo não tiver sido representada de acordo com as estipulações 

da lei, a menos que tenha aprovado expressa ou tacitamente o desenvolver do litígio nesses 

termos; ação de restituição (novo julgamento) (Restitutionsklage) – (i) quando o oponente, 

prestando juramento a respeito de seu testemunho, no qual o julgamento se baseou, cometeu 

intencionalmente ou negligentemente perjúrio; (ii) quando um registro ou documento em que a 

sentença se baseou foi elaborado com base em declarações falsas de fato ou falsificado; (iii) 

quando, em um testemunho ou relatório em que a sentença se baseou, a testemunha ou os 

especialistas violaram sua obrigação de dizer a verdade, sendo essa violação passível de 

processo; (iv) quando a sentença foi obtida por um crime cometido em conexão com a disputa 

legal; (v) quando um juiz contribuiu para a sentença que, em conexão com a disputa legal, 

violou seus deveres oficiais perante a parte, sendo essa violação passível de processo; (vi) 

quando o julgamento de um tribunal de jurisdição geral, de um antigo tribunal especial ou de 

um tribunal administrativo em que o julgamento tiver sido fundamentado for revertido por outro 

julgamento que tenha entrado em vigor; (vii) quando a parte encontra ou está em posição de se 

valer de outro registro ou documento que resultaria em uma decisão mais favorável aos 

interesses da parte; (ix) onde o Tribunal Europeu de Direitos Humanos estabeleceu que a 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais ou 

seus protocolos foram violados, e onde o julgamento se baseia nessa violação. 

Em resumo, os casos de cabimento do Nichtigkeitsklage dispostos nos números 1 e 2 

correspondem ao inciso II, na parte da incompetência absoluta, do artigo 966 do Código de 

Processo Civil. O n. 3 equivale ao mesmo inciso II, só́ que na parte do impedimento do juiz. O 

n. 4 não encontra correspondente na nossa ação rescisória, pois trata do vício de irregularidade 

de representação da parte. 

E as hipóteses de cabimento da Restitutionsklage previstas nos números 2 e 3 dizem 

respeito ao artigo 966, VI, do Código de Processo Civil brasileiro. O n. 4 correlaciona-se com 

                                                             
no qual a sentença se baseou tiver sido emitido de forma errada ou tiver sido falsificado; 3. quando uma testemunha ou um 
perito, no seu depoimento ou parecer, respectivamente, tiver cometido uma violação da obrigação de dizer a verdade, e a 
sentença tiver se baseado nesse depoimento ou parecer; 4. quando a sentença tiver sido obtida por meio de um delito que se 
refere ao objeto da lide pelo representante da parte ou por seu adversário ou o representante deste; 5. quando um juiz 
participante da sentença tiver cometido, na função de magistrado e com relação ao objeto da lide, uma violação penal contra a 
parte; 6. quando tiver sido revogada, por outra sentença final, a sentença de um juiz ou tribunal ordinário, de um juiz ou tribunal 

especial ou de um juiz ou tribunal administrativo em que a sentença estiver baseada; 7. quando a parte tiver localizado ou 
estado em condição de utilizar a) uma sentença final anterior sobre o mesmo objeto ou b) outro instrumento que teria levado a 
uma decisão mais vantajosa para ela; 8. quando a sentença for baseada em uma violação da Convenção Europeia de Proteção 
dos Direitos Humanos e dos Direitos Básicos ou de seus Protocolos, constatada pela Corte Europeia de Direitos Humanos.  
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o inciso III. O n. 5 corresponde ao inciso I. E o n. 7 ao inciso VII. Os números 1 e 6, que tratam, 

respectivamente, dos casos de juramento falso e sentença fundada em sentença anulada por 

outra transitada em julgado, não guardam correspondência com nenhuma hipótese do artigo 

966 do Código de Processo Civil/2015. 

 

2.8  Fundamentos da ação rescisória 

 

Inicialmente, vale destacar que a ação rescisória tem natureza jurídica de ação, apesar 

de funcionar como remédio processual utilizado após o trânsito em julgado, ou seja, quando 

não é possível interpor mais nenhum recurso em face da decisão judicial. 

A ação rescisória busca aplicar a relativização da coisa julgada, desconstituindo a 

decisão judicial que gerou coisa julgada material. Assim, funciona como uma última chance do 

prejudicado em buscar a justiça baseando-se na segurança jurídica. Seus fundamentos são 

taxativos e estão previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil/2015. 

Neste estudo, seguiremos a proposta de classificação adotada por Sérgio Rizzi, segundo 

a qual os fundamentos para a ação rescisória dividem-se de forma quadripartida: (i) juiz, (ii) 

partes, (iii) sentença e (iv) meios de prova. A ilustração abaixo, reproduzida da obra de Sérgio 

Rizzi, foi adaptada para contemplar as novas disposições do Código de Processo Civil/2015 

para melhor compreensão do tema. 

 

Figura 1 – Quadro Esquemático 

 

Fonte: Adaptado da obra: RIZZI, Sérgio. Ação rescisória. São Paulo: RT, 1979.  
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 2.8.1  Prevaricação, concussão ou corrupção 

 

O artigo 966, I, do Código de Processo Civil/2015 prevê três crimes que podem ser 

cometidos pelo juiz na condução e na solução do processo. A prevaricação está prevista no 

artigo 319, a concussão no artigo 316 e a corrupção no artigo 317, todos do Código Penal. 

Merece destaque a clássica concepção de E. Magalhães Noronha, segundo o qual   

 

A prevaricação é a infidelidade ao dever do ofício, à função exercida. É o não 

cumprimento das obrigações que lhe são inerentes, movido o agente por interesse ou 

sentimento próprios. Nossa lei compreende a omissão de ato funcional, o 

retardamento e a prática, sempre contrários à disposição legal. O objeto jurídico é o 

interesse da administração pública que não se compadece com o proceder do 

funcionário que não cumpre seus deveres com o fito de satisfazer a objetivos pessoais, 
prejudicando o desenvolvimento normal e regular daquela atividade. Já não se trata 

de coibir a venda do ato ou conduta, como na corrupção, mas de impedir procedimento 

que molesta ou ofende aquele bem jurídico, sendo do mesmo modo impelido o 

funcionário por objetivos pessoais55. 

 

 

O interesse pessoal é qualquer proveito, ganho ou vantagem auferido pelo agente, não 

necessariamente de natureza econômica. 

Por sua vez, o crime de concussão encontra-se no artigo 316 do Código Penal e consiste 

no funcionário público que exige vantagem indevida para si ou para outrem em razão de sua 

função pública, cedendo a vítima por temer represálias relacionadas ao exercício da mesma. 

Em outras palavras, o agente utiliza da autoridade que possui em virtude da função pública 

exercida para incutir medo na vítima e, com isso, obter vantagens ilícitas. 

Já o artigo 317, caput, do Código Penal: “Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

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

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 

(doze) anos, e multa”, prevê o crime de corrupção, que, em síntese, pode ser definido como 

uma espécie de “comercialização” dos atos administrativos/judiciais, de ofício, realizados por 

funcionário público. 

Não se confunde com a concussão. Na corrupção, a conduta exprime-se pelos verbos 

“solicitar”, que significa requerer, pedir, e o verbo “receber”, que significa aceitar, obter ou 

consentir com o recebimento. Já na concussão a conduta principal é “exigir”, que indica um ato 

imperativo e que traz, implicitamente, um tom de ameaça.  

Destaca-se, ainda, a desnecessidade de haver uma prévia condenação penal para surgir 

o interesse de agir para o ajuizamento da ação rescisória. Segundo Daniel Amorim Assumpção 

Neves, o reconhecimento do crime pode ser feito até mesmo de forma incidental pelo próprio 

                                                             
55 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. 19. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 257. 
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juiz competente para o julgamento da ação rescisória:  

 
Apesar dos atos ilícitos previstos no dispositivo legal, não se exige prévia condenação 

penal ou menos a pré-existência de processo criminal a respeito da conduta do juiz. 

Significa dizer que o reconhecimento do crime pode ser feito originalmente, e de 

forma incidental, no juízo cível competente para o julgamento da ação rescisória. 

Apesar de não ser necessária a solução prévia no âmbito penal, havendo sentença 

penal transitada em julgado, é importante analisar o conteúdo da decisão e seu reflexo 

na esfera cível, de forma que numa eventual ação rescisória, o fundamento da decisão 

será necessariamente a existência do crime. Havendo sentença de absolvição com 

fundamento na inexistência material do fato, haverá vinculação do juízo cível, mas, 

sendo a absolvição amparada em outro motivo (p. ex. ausência de provas; prescrição), 
a decisão penal não vincula o juízo cível56. 

 

Havendo simultaneidade entre ação penal e ação rescisória, é cabível a suspensão desta, 

concernindo ao juízo cível, uma análise da sua oportunidade e conveniência.  

Por fim, vale destacar que diante das inúmeras possibilidades de fraudes praticadas pelo 

juiz que possam ter influenciado na sentença proferida, não há necessidade de que os crimes 

praticados pelo magistrado sejam apenas e rigorosamente aqueles previstos nos artigos 316, 

317 e 319 do Código Penal, uma vez que a ação rescisória está inserida no campo do processo 

civil onde a interpretação correta do texto legal é a não restritiva57. 

 

2.8.2  Impedimento ou incompetência absoluta 

 

Ao iniciar qualquer demanda judicial, é preciso entender quem possui competência para 

julgar a ação. Assim, as regras gerais de competência são divididas em absoluta e relativa. A 

principal distinção entre a competência absoluta e relativa é que a primeira pode ser reconhecida 

de ofício pelo juiz, enquanto a segunda depende de manifestação das partes, como por exemplo, 

a prorrogação, a derrogação por eleição de foro, a conexão e a continência. 

Caso o juiz reconheça a incompetência absoluta, deverá enviar os autos imediatamente 

ao órgão competente – no entanto, todos os atos já praticados serão mantidos até que outra seja 

proferida pelo novo juízo. Já em relação à ação rescisória, o legislador garantiu que caberá tal 

ação mesmo que a sentença já tenha transitado em julgado, vez que se trata de matéria de ordem 

pública. Assim, só poderá requerer a nulidade se houver a incompetência absoluta, vez que se 

trata de matéria de ordem pública e poderá ser alegada a qualquer tempo. Por outro lado, a 

incompetência relativa deverá ser alegada no curso do processo. 

Não menos importante é o caso de a ação rescisória ter sido utilizada para anular 

                                                             
56 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
1.602. 
57 ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 
São Paulo: RT, 2018, p. 206. 
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julgamento realizado por órgão colegiado. Assim, só caberá tal ação se o voto do juiz impedido 

teve interferência direta na decisão final. Portanto, se o voto daquele contra qual foi alegado 

impedimento tiver sido vencido de forma isolada, não há razão para anular o julgamento, pois 

a anulação não alteraria em nada o resultado sobre o julgamento58. 

Por fim, outra hipótese referente ao tema é quando a sentença de primeiro grau foi 

proferida por juízo absolutamente incapaz, porém, após a interposição do recurso, sobreveio 

julgamento pelo Tribunal competente com alteração do resultado. Nesse caso, não há que se 

falar em cabimento da ação rescisória. 

 

2.8.3  Dolo ou coação da parte vencedora e colusão entre as partes 

 

Quando a parte agir com dolo significa que teve a intenção de enganar o juiz ou até 

mesmo a parte contrária visando influenciar o julgamento favorável aos seus interesses. Já a 

coação é quando a parte pratica atos que intimidam a parte contrária acerca de possíveis medidas 

através do temor.  

O dolo ou a coação devem ter aptidão para gerar efeito tamanho que influencie 

diretamente no resultado da demanda. Logo, se os meios ardilosos utilizados pela parte não 

tenham surtido da maneira esperada, não há que se falar em rescisória pelo simples fato de não 

ter interesse na anulação do julgamento jurisdicional. 

Na visão de José Carlos Barbosa Moreira, não basta a simples afirmação de fato 

inverídico, sem má-fé, nem o silêncio acerca de fato desfavorável relevante, nem a abstenção 

de produzir prova capaz de beneficiar a parte contrária. Ou seja, tais fatos devem ser graves e 

aptos a causar prejuízos, como, por exemplo:  

 

o autor obstou a que o réu tomasse conhecimento real da propositura da ação, ou de 

qualquer modo o levou a ficar revel; o litigante vitorioso criou empecilhos, de caso 

pensado, à produção de prova que sabia vantajosa para o adversário, subtraiu ou 

inutilizou documento por este junto aos autos59. 

 

A definição de colusão nada mais é do que uma lide simulada pelas partes com a 

finalidade de praticar fins ilícitos60. O ato vem disposto no artigo 142 do Código de Processo 

                                                             
58 BRASIL. Informativo 462/STJ, 2ª Seção, EREsp 1.008.792/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09-02-2011, DJe 29-04-2011. 
59 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. v. V: arts. 476 a 565. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013, p. 147-148. 
60 Ação rescisória. Colusão entre as partes. Fraude. Configuração. A revelia da reclamada, que resultou em execução trabalhista 
no valor aproximado de R$ 1.000.000,00, aliada à participação solerte das partes que eram cunhadas, objetivando que os bens 

continuassem na esfera do domínio da família, apesar de gravados por garantia hipotecária, deixa clara a colusão entre as partes, 
visando a fraudar a lei e a prejudicar terceiros, o que enseja o corte rescisório, nos termos da OJ 94 da SBDI-2, do TST, 
julgando-se extinta a reclamatória simulada. Recurso ordinário provido”. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RO na AR 
24240-2002.900.09.00.4, subseção II, Rel. Ives Gandra Martins Filho, j. 15-10-2002, DJU 08-11-2002. 
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Civil: “Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para 

praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os 

objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé”61. Vale destacar 

que a sentença viciada pela colusão entre as partes é apenas e tão somente rescindível, ou seja, 

nas palavras de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda62, “findo o prazo preclusivo para a 

ação rescisória, a sentença faz-se inatacável”. 

Já para Daniel Amorim Assunção Neves, 

 

o dolo ou coação da parte vencedora (também pode ser do representante legal ou 

advogado) diz respeito à ofensa aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, mas 

só enseja ação rescisória quando o dolo ou coação impedir ou dificultar a atuação 

processual do adversário ou, ainda, quando influenciar significativamente o juiz, a 

ponto de afastá-lo da verdade. [...] é exigido, portanto, um nexo de causalidade entre 

o dolo e a coação da parte e o resultado da demanda, limitando-se o cabimento da ação 
rescisória somente aos casos nos quais a postura de má-fé da parte tenha sido 

determinante para o resultado do processo63. 

 

 

2.8.4  Ofensa à coisa julgada 

 

Quando se fala em ofensa à coisa julgada, deve-se ter em mente que o magistrado não 

mais está autorizado a julgar aquilo que já foi definitivamente julgado, ainda que para dar a 

mesma solução da primeira decisão 64 . Trata-se de um dos cânones que sustentam toda a 

estrutura e segurança jurídica do Estado Democrático de Direito, ou seja, fator institucional e 

determinante de pacificação e de estabilidade social. 

Não podem coexistir duas coisas julgadas sobre o mesmo fato. A ocorrência do primeiro 

trânsito em julgado impede a existência/manutenção no mundo jurídico da segunda coisa 

julgada sobre o mesmo fato. Nesta linha, segundo Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins 

Conceição: 

Não importa o sentido em que se decida a lide, pela segunda vez. A lide não pode ser 

decidida novamente nem que o teor da decisão seja idêntico ao da decisão transitada 

em julgado! Há implicações jurídicas relevantes: vale a primeira coisa julgada, para 

todos os efeitos, como para início do cômputo do prazo prescricional para o 

cumprimento de sentença. 

Se esse segundo processo chegar a ser julgado no mérito, em sentido diverso, e houver 

                                                             
61 Acerca da colusão, Marcos Vinicius Rios Gonçalves pondera: “Imagine-se, por exemplo, que alguém queira fugir da 
obrigação de pagar seus credores, e se conlui com um amigo para que ajuíze ação como credor preferencial, para ter prioridade 
no recebimento. O juiz, descoberta a colusão, extinguirá o processo sem resolução de mérito. Se ele não conseguiu obstar a 
colusão, qualquer prejudicado ou o Ministério Público poderão ajuizar a rescisória. Mas não as partes, por faltar-lhes interesse, 
já que eram envolvidas na fraude. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 601.  
62 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Tratado da ação rescisória: das 
sentenças e de outras decisões.  Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 296. 
63 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
1.604. 
64 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Tratado da ação rescisória: das 
sentenças e de outras decisões.  Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 299. 
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o trânsito em julgado da segunda decisão, estar-se-á em face de duas coisas julgadas 

incompatíveis, um verdadeiro “conflito” entre coisas julgadas, devendo, em nosso 

entender, prevalecer a primeira65. 

 

Concordamos também com Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero66. Segundo os 

autores, “a segunda coisa julgada, diante do surgimento de conflito prático em face da primeira 

coisa julgada, é sempre impugnável, seja mediante ação declaratória de ineficácia seja por meio 

de impugnação à execução”. 

É notório que não poderá haver novo julgamento judicial em face da pretensão já julgada 

e que tenha ocorrido o fenômeno do trânsito em julgado material67. Portanto, proposta a ação 

rescisória e reconhecida a ofensa à coisa julgada, não haverá rejulgamento, ou seja, haverá 

apenas e tão somente o juízo de cassação68. 

 

2.8.5  Prova falsa 

 

Antes de expor acerca da prova falsa, é necessário discorrer sobre os aspectos gerais do 

conjunto probatório, destacando inicialmente que há matéria exclusivamente de direito e/ou 

também de fato. Para as matérias exclusivamente de direito, não é necessário provar, vez que a 

legislação já é o suficiente para garantir o direito do indivíduo. Em compensação, a regra da 

matéria de fato é que elas precisam ser provadas por testemunhas, documentos, perícias ou até 

mesmo pela inspeção judicial. 

Apesar de a matéria de fato ter como regra a necessidade de provar os fatos alegados, 

algumas situações dispensam a obrigatoriedade. Assim, o artigo 374 do Código de Processo 

Civil elenca as hipóteses que não precisam ser comprovadas: 

 

Fato notórios: são aqueles do conhecimento geral da comunidade em que o processo 

tramita.  

Fatos afirmados por uma das partes e confessados pela outra: são aqueles em que uma 

                                                             
65 ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 
São Paulo: RT, 2018, p. 218. 
66 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: 
RT, 2017, p. 172-173. 
67 “Situação interessante de rescisória por ofensa ao inciso IV do artigo 966 é do acórdão prolatado em apelação intempestiva. 
Se já havia sido ultrapassado o prazo de recurso, a sentença estava transitada em julgado. Se o acórdão o apreciou, ofende a 
coisa julgada e enseja a rescisória. Outra situação é a da sentença penal condenatória, posterior à sentença civil de 
improcedência transitada em julgado. Não há conflito de coisas julgadas, porque as pretensões e as partes são diferentes nas 
suas ações. Entretanto, haverá a questão da possibilidade de executar a primeira apesar da segunda. A questão é bastante 
controvertida, mas parece-nos que, enquanto não for rescindida a sentença civil, não será possível promover a execução civil 

da sentença penal condenatória”. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 602.  
68 ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 
São Paulo: RT, 2018, p. 217. 
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parte confessa de forma expressa ou até mesmo pela falta de impugnação. Entende-se que seria 

uma confissão ficta. 

Fatos admitidos no processo como incontroversos: são fatos que dispensam a instrução 

probatória, ou seja, as partes concordam com determinado fato. 

Fatos em cujo fator milita presunção legal de existência ou de veracidade: se for 

presunção absoluta não será aceita nenhuma outra prova contrária; se for presunção relativa, 

aquele que alegou não tem a obrigatoriedade de comprovar. 

 

Já em relação à prova falsa, apesar dos efeitos das ações cíveis e criminais, não faz 

sentido que a apuração da falsidade da prova seja realizada através de processo criminal. Assim, 

já firmou entendimento a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso 

Especial 885.352/MT no sentido de que não depende de prévio processo criminal para apuração 

da falsidade da prova, admitindo-se que a prova dessa falsidade seja produzida na própria ação 

rescisória. 

Vale pontuar que a doutrina já pacificou o entendimento de que a alegação de prova 

falsa para revestir a ação rescisória só será cabível caso este seja fundamento principal da 

decisão. Ganha relevo a posição de Daniel Amorim Assunção Neves69 segundo o qual o debate 

a respeito da falsidade documental – que pode ser material ou ideológica – durante o processo 

originário, e mesmo a existência de decisão incidental sobre o tema em tal processo, não impede 

o ingresso da ação rescisória. Por outro lado, tendo pedido pela parte que a decisão sobre a 

falsidade documental seja decidida como questão principal, nos termos do artigo 430, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil/2015, a decisão estará protegida pela coisa julgada material, 

devendo necessariamente ser respeitada pelo juízo da ação rescisória (efeito positivo da coisa 

julgada). 

Não são raros os casos em que há em cursos paralelos as demandas cível e criminal. 

Assim, caso isso ocorra, o juiz poderá utilizar o poder contido no artigo 315 do Código de 

Processo Civil, suspendendo a ação rescisória até o encerramento da demanda criminal. 

 

2.8.6  Prova nova 

 

Um outro aspecto bastante relevante e polêmico refere-se à possibilidade ou não de 

uma nova prova testemunhal ser apta para o manejo da ação rescisória com fundamento no 

                                                             
69 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
1.607. 
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artigo 966, VII, do Código de Processo Civil. Ora, absolutamente natural que fatos ao longo do 

tempo se esvaiam na memória daquele que os presenciou. O tempo apaga tudo. 

A nosso ver, a ampliação do conceito “prova nova” para a inclusão da prova 

testemunhal dá uma elasticidade demasiada à hipótese do artigo 966, VII, fragilizando em 

alguma medida a coisa julgada. Destacamos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

também tinha este entendimento mais restritivo segundo o qual a expressão “prova nova” era 

restrita às provas documentais. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 

Especial n. 1770123, firmou entendimento de que a prova testemunhal também caracteriza 

prova nova para fins de ajuizamento da ação rescisória, em contraposição ao que vinha 

entendendo o Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Para o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Código de Processo Civil/2015 substituído 

a expressão “documento novo” (artigo 485, VII) pela expressão “prova nova” (artigo 966, VII), 

o Código de Processo Civil/2015 passou a autorizar o manejo de ação rescisória com base em 

prova testemunhal nova. Segundo o Ministro Relator Villas Bôas Cueva, “de acordo com o 

novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, 

é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo”. 

Fazendo comparação entre a legislação processual revogada (1973) e a vigente (2015), 

Daniel Amorim Assumpção Neves70 entende que o artigo 966, VII, do Código de Processo 

Civil/2015 trata da obtenção de prova nova cuja existência era ignorada pelo autor da ação 

rescisória – autor ou réu da ação originária – ou de que não pode fazer uso por motivo estranho 

à sua vontade. No artigo 485, VII, do Código de Processo Civil/1973, o cabimento de ação 

rescisória estava condicionado à obtenção de documento novo (que não se confunde com 

documento produzido posteriormente), de forma que o documento já deve existir no momento 

em que a decisão que se busca desconstituir tiver sido proferida. Conforme lembra a doutrina 

majoritária, documento que não era conhecido ou de que não se pode fazer uso é 

necessariamente documento que já existia. 

Em relação à prova pericial ser utilizada como base da ação rescisória, é necessário 

atentar-se ao fato de que a mesma só será válida quando não for possível realizar perícia durante 

o curso do processo por razões e motivos alheios à vontade da parte. Por fim, o Código de 

Processo Civil/2015 admite a prova testemunhal como fundamento da ação rescisória apenas 

quando a parte comprovar que não tinha conhecimento acerca da existência da testemunha, ou 

seja, era impossível produzir a prova anteriormente. 

                                                             
70 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
1.608.  



39 

 

Frisa-se que prova nova não é o mesmo que fato novo. A primeira servirá como base 

da ação rescisória vez que determinado assunto foi alegado na ação originária. O segundo não 

poderá ser utilizado como fundamento para rescindir o julgamento, pois ao tratar sobre fato 

novo, a parte poderá ingressar com nova demanda judicial, não ocorrendo o efeito do trânsito 

em julgado em relação ao fato novo. 

 

2.8.7  Erro de fato 

 

 

O artigo 966 é taxativo ao dispor que há erro de fato quando a decisão rescindenda 

admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. É 

indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual 

o juiz deveria ter se pronunciado. 

Sydney Sanches assevera (sob o enfoque do Código de Processo Civil/1973):   

 
o erro de fato a que alude o texto brasileiro (artigo 485, IX), colhido do italiano, 

decorre de inadvertência do juiz, que, lendo os autos, neles vê o que não está, ou não 

vê o que está. Erros dos sentidos, de percepção, eventualmente de reflexão, de 

raciocínio, mas nunca de interpretação ou valoração da prova. Por causa dele, o juiz 

considera existente um fato inexistente. Ou inexistente um fato existente71. 

 

Portanto, é necessário entender que a rescisória caberá pelo simples fato de o juiz não 

ter apreciado determinado elemento que comprovaria o fato alegado ou vice-versa. Importante 

destacar que a ação rescisória fundamentada em erro de fato não permite o reexame das provas 

para verificar se a decisão foi ou não a mais adequada72. 

Adicionalmente, destacamos que o erro de fato deve ser fundamento essencial da 

sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; a apuração do 

equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma 

que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; o fato não pode 

representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não 

alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou 

ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato e a inexistência de 

                                                             
71 SANCHES, Sydney. Ação rescisória por erro de fato. RePro 44/44-68, out.-dez., 1986. Doutrinas Essenciais de Processo 
Civil n. 7, pp.1189-1222, out. 2011.  
72 “De acordo com a jurisprudência desta Corte, para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base 
na alegação de erro de fato (artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de 
fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de 

ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo 
inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; iii) que não tenha havido controvérsia nem 
pronunciamento judicial sobre o fato”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AR 1.421/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, 2ª 
Seção, DJe 08-10-2010. 
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pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não 

gera ação rescisória73. 

 

2.9 Prazo 

 

O artigo 975 do Código de Processo Civil/2015 foi praticamente uma reprodução da 

Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça74, segundo o qual “o prazo decadencial da ação 

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

judicial”. 

 

2.9.1  Natureza jurídica 

 

A natureza jurídica do prazo para o ajuizamento da ação rescisória é decadencial, logo 

não corre contra incapazes, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça75. 

Por ser um prazo decadencial, não se suspende nem se interrompe, o que significa dizer 

que o prazo final poderia encerrar-se em dia não útil. Ocorre que o § 1º do artigo 975 do Código 

de Processo Civil prorroga este prazo até o primeiro dia útil subsequente. 

A regra geral para o ajuizamento da ação rescisória é de 2 anos contados do trânsito em 

julgado da última decisão proferida no processo. É a literalidade do artigo 975 do Código de 

Processo Civil/2015.  

 

2.9.2  A divergência doutrinária quanto ao início do prazo bienal e a coisa julgada 

progressiva 

 

Por outro lado, surgem divergências de entendimento quando a decisão a ser rescindida 

não é a sentença final proferida nos autos, mas alguma decisão de mérito proferida no curso do 

processo.  

Conforme nos manifestamos em artigo publicado na Revista Forense, em abril de 2020 

(v. 430), há basicamente dois entendimentos. 

Parte da doutrina interpreta de forma literal o artigo 975 do Código de Processo 

Civil/2015, de maneira que uma decisão parcial de mérito transitada em julgado no curso do 

                                                             
73 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 

1.610. 
74 Como bem lembrado: MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo 
rescisório. São Paulo: RT, 2017, p. 268. 
75 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1.165.735, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 6-9-2011. 
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processo somente terá seu prazo inicial para ação rescisória ao final da última decisão proferida 

nos autos, o que, em regra, ocorre muitos anos após76. 

Outra parte da doutrina faz uma interpretação sistemática e lógica do artigo 975 do 

Código de Processo Civil, segundo o qual o prazo de dois anos é contado após o trânsito em 

julgado de cada decisão de mérito que se pretende rescindir, de maneira que existiriam, em tese, 

vários e sucessivos prazos diferentes para o ajuizamento da ação rescisória. 

Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha77 sintetizam as duas linhas de 

pensamento, segundo as quais “duas são as soluções possíveis: a) para cada coisa julgada 

começa a fluir um prazo de ação rescisória; b) haveria um único prazo de ação rescisória, para 

todas as coisas julgadas, contando do último trânsito em julgado”. 

Com o devido respeito às posições contrárias, nos filiamos à corrente segundo a qual 

cada coisa julgada terá um prazo em curso78 79. Neste sentido, nossa crítica ao prazo único da 

ação rescisória previsto na literalidade da lei é o fato de não atender ao fim precípuo do direito, 

que é a estabilização das relações e a pacificação social, haja vista que este prazo seria 

indefinido, mantendo-se latente a instabilidade social de possíveis questões já decididas há 

muitos anos.  

Citamos como exemplo a incongruência da interpretação literal do artigo 975, a hipótese 

de uma decisão parcial de mérito proferida no início do processo. Imaginemos que toda a fase 

instrutória e probatória demore aproximadamente 5 anos até a sentença de primeira instância. 

Nestes mesmos autos, imaginemos, ainda, que a fase recursal até o trânsito em julgado leve 

                                                             
76 Esta é a posição sustentada por Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “O termo final, para ajuizamento da 
ação rescisória, é o último dia do segundo ano contado a partir da última decisão que transitou em julgado. Quanto ao termo 
inicial, será variável, em função da decisão que se pretenda rescindir. Isso significa que só a última decisão transitada em 
julgado terá dois anos para ser rescindida. As outras terão mais do que isso. [...] A ação rescisória, então, pode ser movida 
desde logo. Mas o prazo, que de rigor nem mesmo estará correndo, não se esgota, se o autor da eventual rescisória preferir 
esperar que haja trânsito em julgado de todas as decisões”. ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação 

rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. São Paulo: RT, 2018, p. 149-150. 
77 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 
p. 433. 
78 Este também já era o entendimento de Pontes de Miranda, segundo o qual “o prazo preclusivo para a rescisão da sentença 
que foi proferida, sem recurso, ou com decisão que dele não conheceu, começa com o trânsito em julgado de tal sentença 
irrecorrida. Se houve recurso quanto a algum ponto, ou alguns pontos, ou todos, tem-se de distinguir aquilo de que se conheceu 
e o de que não se conheceu. Há o prazo preclusivo a contar da coisa julgada naqueles pontos que foram julgados pela superior 
instância. A extensão da ação rescisória não é dada pelo pedido. É dada pela sentença em que se compõe o pressuposto da 

rescindibilidade. Se a mesma petição continha três pedidos e o trânsito em julgado, a respeito do julgamento de cada um, foi 
em três instâncias, há tantas ações rescisórias quantas as instâncias”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti; 
CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  Atualizado por Nelson 
Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 413.   
79 “Se é verdade que a opção pela interpretação ligada ao trânsito em julgado uno e único tem o mérito de simplificar o problema  
do termo inicial do prazo para a ação rescisória, sendo por essa razão pragmaticamente preferível por sua pronta e inequívoca 
identificação, porque a torna mais segura, também é verdade que a alternativa interpretativa concernente ao trânsito em julgado 
parcial é preferível do ponto de vista do direito de ação, do direito à adequação da tutela jurisdicional, da igualdade entre os 

litigantes e da duração razoável do processo. Daí que à luz do direito ao processo justo – em cuja massa se encontram os direitos 
de ação, à adequação da tutela jurisdicional, à igualdade e a duração razoável – é possível sustentar como mais apropriada 
sistematicamente essa última interpretação do artigo 975, caput, CPC. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 
Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: RT, 2017, p. 92.  
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mais 5 anos. Note-se que da primeira decisão parcial de mérito até o trânsito em julgado da 

última decisão decorreram aproximadamente longos 10 anos. 

Pois bem, a pergunta decorrente dessa inconsistência do sistema é a seguinte: É função 

do direito manter essa “latente” litigiosidade entre as partes após 10 anos passados da solução 

dada para a questão (sem considerar o acréscimo de mais 2 anos para o ajuizamento da 

rescisória)? Parece-nos que a resposta é não, ou seja, a interpretação do direito decorre, 

sobretudo, de uma coerência lógica ao seu objetivo final, que é a busca da segurança jurídica e 

da pacificação social. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 666.589-DF, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, tende a adotar a posição segundo a qual os prazos 

para a ação rescisória são autônomos e devem ser contados de cada decisão parcial de mérito 

transitada em julgado80. 

Ademais, se é cabível execução definitiva contra capítulos de uma decisão de mérito 

não impugnada (vide artigos 356 e 523 do Código de Processo Civil), não há qualquer 

argumento lógico ou razão de ser para se impedir o imediato ajuizamento da ação rescisória 

antes do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos, como quer fazer crer o texto 

do Código de Processo Civil/2015, artigo 975.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80  “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”. BRASIL. RE 666589, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25-03-2014, Acórdão Eletrônico 
DJe-106, Divulg 02-06-2014, Public 03-06-2014 (grifo nosso).  
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3  ASPECTOS CONTROVERTIDOS NA AÇÃO RESCISÓRIA 

 

3.1  Ação rescisória em processo de execução e incidentes processuais 

 

Parte da doutrina ainda na vigência do Código de Processo Civil/1973 entendia pelo não 

cabimento de ação rescisória em processos cautelares e de execução por não haver sentença de 

mérito passível de rescisão. Com o Código de Processo Civil/2015, a discussão ficou superada, 

inclusive com posição já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça81 em sede de julgamento de 

recursos repetitivos. Confira-se o entendimento de Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro 

da Cunha: 

Em julgamento de recurso especial submetido ao procedimento dos repetitivos, o STJ 

entendeu exatamente assim: a sentença que extingue a execução faz coisa julgada, 

sendo passível de ação rescisória. Tal precedente reafirmou o entendimento anterior 

já consolidado naquela Corte Superior, vindo a ser posterior e sucessivamente 

seguido. 

Cabe, enfim, ação rescisória da decisão que extingue a execução, por satisfação da 

obrigação, por prescrição ou por qualquer outro meio extintivo da dívida, seja por ato 

praticado no curso da própria execução, seja por ato anterior ao seu ajuizamento. 

Também é possível ação rescisória contra decisão que tenha inadmitido a execução, 

por força do § 2º do artigo 966 do CPC, já examinado em itens anteriores82. 

 

No mesmo sentido quanto ao cabimento de ação rescisória em processos cautelares:  

 

A sentença proferida em ação cautelar de exibição de documento, por ter caráter 

satisfativo, pode ser objeto de ação rescisória (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 

REsp. 974.680/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, jul. 15.12.2009, Dje 

02.02.2010). 

 

Desta forma, com a nova sistemática do Código de Processo Civil/2015, nos parece 

cabível ação rescisória contra decisão proferida em incidente processual, inclusive àqueles 

instaurados nos processos de execução, como por exemplo, incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica instaurado em processo executivo. 

 

3.1.1  Ação rescisória contra decisão proferida em Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas 

 

 

O Código de Processo Civil/2015, nos seus artigos 976 e seguintes, trouxe um novo e 

importante instrumento processual de racionalização, padronização e coerência de decisões 

                                                             
81 Vide: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1.259.254/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 1-9-
2011, DJe 8-9-2011; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Resp. 1.253.922/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, j. 2-8-2011, DJe 9-8-2011. 
82 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 
p. 433. 
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judiciais, qual seja, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Como o próprio 

nome indica, é um incidente instaurado em algum processo já pendente de julgamento no 

tribunal e que sobre o objeto da demanda exista uma efetiva repetição de processos (que pode 

ser em primeira instância ou no próprio tribunal que instaurou o incidente). Trata-se, em outras 

palavras, de um incidente para julgar e uniformizar tese de direito, ou seja, instrumento 

processual que não se presta ao julgamento de questões de fato. 

Importa ressaltar que o Código de Processo Civil/2015 adotou no IRDR o modelo de 

“causa-piloto” em contraposição ao modelo alemão de “procedimento modelo”83. Tal distinção 

mostra-se importante para a análise sobre o cabimento ou não da ação rescisória contra acórdão 

que julga o IRDR. 

Colocadas tais premissas, é certo que o modelo de “causa-piloto” adotado pelo Código 

de Processo Civil/2015 comporta uma cisão decisória, ou seja, o Tribunal além de julgar e fixar 

a tese jurídica em abstrato, também decide o mérito do caso concreto daquele processo em 

específico. 

Assim, ante a “bifurcação” do julgamento resta claro que a parcela do julgamento do 

IRDR que fixa a tese jurídica em abstrato não comporta o manejo da ação rescisória pelo 

simples fato de que esta parte do julgado não faz coisa julgada. A redação do artigo 98684 do 

Código de Processo Civil/2015 não deixa margens para dúvidas, uma vez que se a tese pode 

ser revisada a qualquer momento, não se forma a coisa julgada material, que é pressuposto para 

o manejo da ação rescisória. 

Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha concluem:  

  

Não cabe ação rescisória contra o núcleo decisório em que se fixa a tese jurídica 

aplicável a processos atuais e futuros, seja porque não há formação de coisa julgada, 

seja porque é possível, a qualquer momento, a revisão do entendimento firmado, desde 
que presentes os seus requisitos. 

O tribunal, quando julga o IRDR, também decide a causa afetada para julgamento. O 

sistema brasileiro, como já se viu, é o da causa-piloto. Não cabe ação rescisória contra 

a decisão que fixa o entendimento a ser seguido pelos demais juízos, mas cabe a ação 

rescisória contra a parcela do julgamento que decide a causa afetada ou escolhida para 

                                                             
83 Neste sentido vale conferir as lições de Arruda Alvim: “O IRDR é confessadamente inspirado no procedimento-modelo 

adotado na Alemanha no início dos anos 2000, porém os institutos possuem uma série de diferenças entre si, ainda que possível 
enxergar num e noutro instrumento questões centrais semelhantes: a reunião de casos idênticos para um único julgamento e 
aplicação, em cascata, da tese, respeitando o contraditório. A diferenciação entre os institutos consiste no procedimento adotado 
pelo CPC/15 e pelo modelo alemão. O novo Código adota, como regra, o modelo da causa-piloto, segundo o qual há uma 
unidade de decisão em relação ao mérito da demanda e a solução da tese (ratio decidendi) que será aplicada aos demais casos 
iguais. Nesse passo, o tribunal, ao julgar o IRDR, decide não somente a questão de direito comum, mas todas as peculiaridades 
do caso concreto. Por outro lado, no procedimento-modelo alemão apenas é decidida pelo tribunal a tese abstrata que será 
aplicada aos casos posteriores, sendo devolvida ao órgão julgador originário a decisão sobre o mérito da causa. Há, portanto, 

uma cisão cognitiva e decisória”. ALVIM, Arruda. Manual do direito processual civil: teoria do processo e processo de 
conhecimento. 18. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 1506-1507. 
84 Artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento 
dos legitimados mencionados no artigo 977, III. 
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exame e decisão. Esse núcleo da decisão resolve o caso concreto e produz coisa 

julgada85. 

 

 

Assim, concluímos que a ação rescisória cabe somente da parte do julgamento que julga 

o mérito da causa piloto escolhida pelo tribunal posto que tal parcela do acórdão faz coisa 

julgada material. Não cabe, portanto, ação rescisória da parte do julgado que apensa fixa a tese 

jurídica em abstrato. 

 

3.2  Negócio jurídico processual (artigo 190 do Código de Processo Civil) e ação 

rescisória 

 

Inicialmente, para melhor compreensão do tema estudado neste tópico, necessária uma 

importante distinção: o caráter individual e geral das normas jurídicas. Quando uma 

determinada norma estabelece um comando único e certo para uma ou várias pessoas, trata-se 

de norma individual. Por outro lado, se o comando legal dirige-se a um número indeterminado 

de pessoas, trata-se de uma norma geral86. 

A expressão “manifesta violação à norma jurídica”, prevista no artigo 966, V, do Código 

de Processo Civil significa “norma geral”. Assim, para o cabimento de ação rescisória fundada 

no artigo 966, V, é necessário que a norma violada seja, obrigatoriamente, de caráter geral. 

Assim dispõe o artigo 190 do Código de Processo Civil/2015: 

 

Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito 

às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 

especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 

deveres processuais, antes ou durante o processo. 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das 
convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de 

nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se 

encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

 

Neste sentido, a norma criada por um negócio jurídico processual tem natureza de 

“norma individual”, motivo pelo qual contra a sua manifesta violação caberá reclamação, nos 

termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, caso ainda não tenha se operado o trânsito 

em julgado (artigo 988, § 5º, I, Código de Processo Civil); ou ação rescisória por ofensa à coisa 

julgada (artigo 966, IV). 

                                                             
85 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 
p. 641.  
86 DIDIER JUNIOR, Fredie. Ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. In: (org.). DANTAS, Bruno; BUENO, 
Cassio Scarpinella; CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz; NOLASCO, Rita Dias. Questões relevantes sobre recursos, ações 

de impugnação e mecanismos de uniformização da jurisprudência após o primeiro ano de vigência do novo CPC – Em 
homenagem à Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2017, p. 284. 
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A esse respeito, Fredie Didie Junior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam:   

 

[...] não respeitado um negócio jurídico processual, não se cumpriu uma norma 
individual. Não cabe a ação rescisória. A inobservância do negócio processual pode, 

todavia, representar violação à norma geral que regula a celebração, aplicação e a 

eficácia dos negócios processuais, cabendo ação rescisória por manifesta ofensa ao 

artigo 190, ao artigo 191, ao artigo 200 do CPC ou a outro que regule um negócio 

jurídico processual típico, a depender da hipótese87. 

 

Portanto, concluímos que se a manifesta violação do negócio jurídico processual for 

apenas e tão somente de norma individual, então caberá reclamação se antes do trânsito em 

julgado ou ação rescisória, com base no fundamento de ofensa à coisa julgada (artigo 966, IV). 

Só caberá ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, se a manifesta violação incidir 

sobre as normas gerais do artigo 190 e seguintes do Código de Processo Civil88. Esta distinção 

entre o cabimento de reclamação, rescisória por ofensa à coisa julgada ou rescisória por 

manifesta violação à norma só poderá ser feita em cada caso concreto. 

 

3.3  Tutela provisória e ação rescisória 

 

A regra geral prevista no artigo 96989 do Código de Processo Civil/2015 não deixa 

dúvidas quanto à possiblidade de uma sentença já acobertada pela coisa julgada ser passível de 

uma tutela provisória de urgência que impeça a produção de efeitos do julgado que se pretende 

rescindir. Sob este enfoque, Nelson Luiz Pinto90 faz uma importante observação acerca do 

direito constitucional de ação: 

 

a garantia constitucional do direito de ação, portanto, não está limitada às tutelas 

definitivas e satisfativas. A tutela cautelar e as chamadas tutelas diferenciadas, 

merecendo destaque a antecipação de tutela, estão incluídas no âmbito de proteção 

                                                             
87 DIDIER JUNIOR, Fredie. Ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. In: (org.). DANTAS, Bruno; BUENO, 
Cassio Scarpinella; CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz; NOLASCO, Rita Dias. Questões relevantes sobre recursos, ações 

de impugnação e mecanismos de uniformização da jurisprudência após o primeiro ano de vigência do novo CPC – Em 
homenagem à Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2017, p. 285. 
88 Reportamos às ponderações de Arruda Alvim sobre negócio jurídico processual: “Tema de grande relevância que diz respeito 
aos acordos processuais é a limitação do seu objeto. Deve-se inquirir: até que ponto podem as partes substituírem-se à lei na 
estipulação de novas regras de procedimento ou de diferentes ônus, poderes, faculdades e deveres? A doutrina e a jurisprudência 
deverão gradualmente construir os contornos destes limites, mas cabe reconhecer que há, de plano, duas restrições claras: a) 

em relação à atividade judicial; e b) em relação ao devido processo legal. Em primeiro lugar, note-se que as partes podem 
convencionar a respeito dos seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Entretanto, no que toca ao órgão 
jurisdicional, tem-se que, embora possa chancelar e concordar com a implementação do negócio, não pode ser atingido 
sobremaneira pelos efeitos dos acordos das partes. O juiz não é parte integrante do negócio jurídico processual. Em outras 
palavras, não há controle sobre a conveniência do negócio; apenas sobre a sua validade. A grande dificuldade consiste, nesse 
ponto, em precisar que tipo de interferência das convenções bilaterais sobre a atividade judicial não pode ser admitida. ALVIM, 
Arruda. Manual do direito processual civil: teoria do processo e processo de conhecimento. 18. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 
624.  
89 Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de 
tutela provisória. 
90 PINTO, Nelson Luiz. A antecipação de tutela como instrumento de efetividade do processo e de isonomia processual. 
Revista de Processo. São Paulo: RT, 2002, p. 51. 
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que a Constituição Federal defere ao direito de ação, que, em última análise, é direito 

de acesso às garantias do devido processo legal ou devido processo constitucional. 

 

A regra geral do artigo 969 do Código de Processo Civil não faz qualquer distinção entre 

as espécies do gênero tutela provisória, razão pela qual é cabível qualquer uma das suas 

espécies, ou seja, tutela antecipada, tutela de evidência ou tutela cautelar91. 

Segundo Eduardo Arruda Alvim92, a redação do artigo 966 do Código de Processo Civil 

admite tanto a concessão de tutela antecipada ou tutela cautelar, como a fungibilidade entre 

ambas. O autor exemplifica a questão:   

 

é possível que através da antecipação de tutela se obtenha a suspensão do 

cumprimento de sentença, de outro lado, é possível, por meio de providência de cunho 

cautelar, obter, por exemplo, determinação judicial que impeça o réu da rescisória de 

transferir o seu patrimônio93. 

 

O juízo de probabilidade que se exige para a antecipação da tutela está ligado tanto à 

obtenção da tutela cautelar como a da tutela satisfativa94. Em ambos os casos se impõe a análise 

das alegações da parte à luz do método de corroboração inerente à formação do juízo de 

probabilidade95. Destacamos, ainda, que a tutela provisória pode ser requerida em relação 

apenas ao juízo rescindente, apenas ao juízo rescisório, ou para ambos conjuntamente. 

Realizado o pedido de tutela provisória de urgência em ação rescisória, nos termos do 

artigo 932, II, do Código de Processo Civil, caberá ao relator apreciar o pedido de concessão 

ou não da medida96. 

 

 

                                                             
91 Entendendo em sentido contrário é a doutrina de Flávio Luiz Yarshell: “O fundamento para concessão de tutela provisória 

antecipada, na rescisória, será sempre a urgência (artigo 300), incabível aquela fundada apenas na evidência (artigo 311); nem 
mesmo na hipótese de “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (inciso II) porque isso não 
será garantia de procedência da rescisória, medida que não se confunde com os recursos”. YARSHELL, Flávio Luiz. 
Comentários ao art. 966. In: BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. Arts. 926 a 
1.072 – parte especial. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 189.  
92 ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela provisória. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 442. 
93 Ação Rescisória. Tutela Cautelar. Deferimento. 1. Evidenciados os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 
impõe-se o deferimento da tutela cautelar, ainda que requerida com a denominação de tutela antecipada. 2. Agravo Regimental 

desprovido”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção, AgRg na AR 4.915/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha. Dje. 
17-02-2014.  
94 A esse respeito, José Roberto dos Santos Bedaque: “Essa concepção de efetividade do processo atende ao princípio da 
economia processual, tal como definido pela doutrina alemã, que estabelece uma relação de adequação entre meios e fins. 
Representa aplicação desse princípio o procedimento que possibilite alcançar os escopos da atividade jurisdicional com o 
máximo de eficácia e com o menor dispêndio de energia possível”. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do 

processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 50-51.  
95 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: 

RT, 2017, p. 318. 
96 “A competência para determinar a suspensão da execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é 
exclusiva do tribunal competente para apreciar a referida ação”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.395.809-PB, 
2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05-09-2013, DJe. 17-09-2013.  
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3.3.1  Impossibilidade de estabilização da tutela provisória em caráter antecedente na 

ação rescisória 

 

 

Adicionalmente, de suma importância destacar que o mecanismo de estabilização da 

tutela provisória previsto no artigo 304 do Código de Processo Civil, embora previsto na sua 

parte geral (e por isto, em tese, aplicável às disposições da parte especial), não se aplica para a 

ação rescisória por absoluta incompatibilidade sistêmica. Em outras palavras, não se revela 

minimamente razoável que a coisa julgada com “estatura constitucional” possa ser, de certo 

modo, ainda que indiretamente, desconstituída pela mera não interposição de recurso de agravo 

contra uma decisão que concedeu uma tutela provisória em caráter antecedente. 

Para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, a razão da não aplicação do artigo 

304 na ação rescisória é simples,  

 
pois admitida que fosse a estabilização, estar-se-ia privilegiando a omissão do réu e a 

cognição sumária do órgão jurisdicional em detrimento da autoridade da coisa 

julgada, cuja indiscutibilidade é assegurada por lei (artigo 502, CPC) e cuja 

desconstituição depende do julgamento de procedência do pedido rescindente em 

cognição exauriente (artigo 966, CPC)97. 

 

No mesmo sentido, leciona Eduardo Arruda Alvim: 

 

Quanto ao cabimento da estabilização, entendemos que ela não pode ocorrer em sede 

de rescisória, via de regra, muito embora entendamos como viremos a expor no 

Capítulo X adiante, seja perfeitamente possível a concessão da tutela provisória no 
âmbito da ação rescisória, como já defendíamos à luz do revogado CPC/73. [...] O que 

não se cogita, porém, é a estabilização dos efeitos da tutela de urgência concedida 

nesses moldes, especialmente quando se tratar de ação rescisória ajuizada com 

fundamento no artigo 966, caput, do CPC/15. A um, porque já existe coisa julgada 

material formada, a qual não poderá ser vulnerada por uma decisão provisória, com 

base em cognição sumária, cujos efeitos se tornariam estáveis, caso possível a 

estabilização. A dois, porque toda a sistemática pensada para a estabilização, desde 

seu arcabouço histórico, até a fase procedimental que ela assume no CPC/15, não se 

coaduna com sua verificação na ação rescisória. Deveras, o instituto da estabilização 

consiste na autonomização da tutela provisória de urgência antecipada, de modo que 

ela, enquanto provimento de caráter sumário, pode solucionar a crise de direito 

material, satisfazendo as partes no plano empírico. Se já há decisão de mérito 
transitada em julgado, coordenando definitivamente a relação de direito material, não 

há lógica em se pensar na estabilização98. 

 

Ora, se na ação rescisória não se opera os efeitos materiais da revelia, com muito mais 

razão não se aplica a estabilização da tutela provisória de caráter antecedente prevista no artigo 

                                                             
97 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: 
RT, 2017, p. 328. 
98 ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela provisória. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 201-211. 
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304 do Código de Processo Civil99. Pensar de outro modo seria desconsiderar toda a segurança 

jurídica que permeia nosso sistema processual. 

 

3.4  Reconvenção na ação rescisória 

 

 

Conforme já afirmamos nesta pesquisa, todos os dispositivos legais constantes na parte 

geral do Código de Processo, em regra, são passíveis de incidência e aplicação na parte especial. 

Esta é a racionalidade hermenêutica do Código. 

Neste sentido, não poderia ser diferente quanto à possiblidade de ampla defesa do réu 

na ação rescisória, que, conforme sabemos, pode se utilizar de todos os meios de defesa 

legalmente previstos nos artigos 335 e seguintes do Código de Processo Civil (exemplo: 

impugnação ao valor da causa)100, inclusive a reconvenção prevista no artigo 343 do Código. 

No Código de Processo Civil/1973, parte da doutrina e da jurisprudência já aceitavam a 

hipótese de reconvenção na ação rescisória, conforme afirma Flávio Luiz Yarshell: 

 

O cabimento da reconvenção na ação rescisória parece ser aceito, de um modo geral, 

pela doutrina e pela jurisprudência, desde que o réu reconvinte busque também a 

rescisão de uma sentença, o que parece rigorosamente correto, tendo em vista que a 
competência originária de tribunal é regra excepcional, e como tal deve ser 

interpretada, não se devendo permitir que, por vias reflexas, o tribunal julgue o que, 

por regra, deveria competir ao órgão singular101. 

 

É possível que em determinados casos, a sentença ou a decisão rescindenda seja 

prejudicial tanto para o autor quanto para o réu da ação rescisória. Isto significa dizer que se o 

réu da ação rescisória tem interesse de agir para também propor uma ação rescisória autônoma, 

ele, réu, pode ajuizar sua reconvenção em prestígio ao princípio da economia processual. 

                                                             
99 Segundo Heitor Vitor Mendonça Sica: “ação rescisória não admitirá que o autor opte pela aplicação do regime previsto nos 
artigos 303 e 304, pois a coisa julgada material – que, em última análise, tem assento constitucional (artigo 5º, XXXVI) – não 
poderia ceder em face de uma decisão fundada em cognição sumária. Simples assim”. SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze 
problemas e onze soluções quanto à chamada “estabilização da tutela antecipada”. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Grandes temas do novo CPC: tutela provisória. v. 6. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 358-259.  
100 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 
RESCISÓRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. 1. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, 
corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na 
rescisória, este último deve prevalecer. 2. No caso concreto, o autor atribuiu à ação rescisória n. 5.039/PI o valor correspondente 
aos honorários advocatícios a serem pagos aos patronos da primeira ré, mas a análise da petição inicial revela a nítida pretensão 
de anulação do processo originário na sua integralidade e não apenas em relação aos honorários de sucumbência. 3. Nesse 
contexto, o valor da ação rescisória n. 5.039/PI deve corresponder ao valor do proveito econômico perseguido na ação 

rescisória, que, no caso em análise, equivale a R$ 38.129.574.81 (trinta e oito milhões, cento e vinte e nove mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais, oitenta e um centavos). 4. Agravo regimental desprovido. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg 
na Pet. 9662-SP, 2 Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25-09-2013, DJe 01-10-2013.  
101 YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 130. 
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Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, que expressamente 

autorizou o ajuizamento de ação rescisória contra qualquer decisão de mérito, há mais razão de 

ser o cabimento de reconvenção na ação rescisória.  

Com a precisão e objetividade costumeira, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda102 

esclarece: “a reconvenção pode ser na ação rescisória (juízo rescindente) ou na ação rescisória 

(“novo julgamento da causa”, artigo 488, I). A reconvenção pode ser dupla (reconvenção no 

iudicium rescindens e reconvenção no iudicium rescissorium)”. E finaliza:    

 

nada obsta a que o réu se satisfaça com a contestação, na ação recisória (iudicium 

rescindens) e proponha a reconvenção contra a ação em que se vai proceder a novo 

julgamento (iudicium rescissorium); ou que reconvenha no iudicium rescindens e não 

reconvenha no iudicium rescissorium103. 

 

 

Por fim, citamos como exemplo a seguinte hipótese: uma parte ingressa com uma ação 

rescisória contra uma decisão parcial de mérito do processo; citada, a parte Ré na ação rescisória 

pode, além de contestar, reconvir para rescindir uma outra decisão de mérito proferida, por 

exemplo, em algum incidente processual. 

Portanto, concluímos como plenamente cabível a reconvenção em ação rescisória, seja 

somente no juízo rescindente, seja somente no juízo rescisório, ou em ambos. 

 

 

  

                                                             
102  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  
Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 577-578. 
103 AÇÃO RESCISÓRIA E RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGO 485, V, DO CPC. 
FIM SOCIAL. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA 
DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS NO JULGAMENTO DO RE 150.764. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE 
AFIRMOU O ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS, MAS 
EXTIRPOU AS REFERIDAS MAJORAÇÕES COM BASE EM PRECEDENTE APLICÁVEL ÀS EMPRESAS 
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. ARTIGO 56 DO ADCT. VIOLAÇÃO. 1. A reconvenção tanto pode dirigir-se à ação 

rescisória (juízo rescindente) como à ação do juízo rescisório (“novo julgamento da causa”, artigo 488, I). Nesse último caso, 
não há necessidade de enquadramento da reconvenção em uma das hipóteses do artigo 485 do CPC, tampouco do depósito 
prévio exigido pelo artigo 488, II, do CPC. 2. A reconvenção em rescisória não se presta para deduzir nova tese defensiva, não 
constante do processo originário. 3. É prescindível novo debate da matéria pela Corte, quando já tenha ela sido enfrentada no 
julgamento do leading case. 4. Reconvenção não conhecida. 5. Preliminar de descabimento da ação por incidência da Súmula 
STF 343. Argumento rejeitado ante a jurisprudência desta Corte que elide a incidência da súmula quando envolvida discussão 
de matéria constitucional. 6. Este Tribunal, ao julgar o RE 187.436, Rel. Min. Marco Aurélio, declarou a constitucionalidade 
das majorações de alíquotas do Finsocial (artigo 7º da Lei 7.787/89, artigo 1º da Lei 7.894/89 e artigo 1º da Lei 8.147/90)  

quanto às empresas exclusivamente prestadoras de serviços. 7. Decisão rescindenda que destoa da orientação firmada nesse 
precedente e afronta os arts. 195 da CF e 56 do ADCT, conforme a interpretação firmada no mesmo julgado. 8. Ação rescisória 
julgada procedente. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AR 1578-PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 26-03-2009, 
DJe 21-08-2009.  
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4  O SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS NO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 

 

Conflitos humanos e seus respectivos métodos de resolução sempre estiveram 

presentes na história da humanidade. Diante disso, a questão que se buscará analisar no presente 

capítulo é qual o grau de influência e de vinculatividade que decisões judiciais pretéritas podem 

exercer sobre o comportamento futuro das partes e a também decisões judiciais que serão 

proferidas para resolução de conflitos futuros. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma verdadeira explosão 

de direitos, razão pela qual entendemos procedente a crítica de parte da doutrina segundo a qual 

a Carta Magna de 1988 adotou, de certa forma, o binômio pouco salutar ao nosso sentir de 

“direitos máximos e deveres mínimos”. 

Nessa circunstância, pode até soar estranho o paralelo comparativo, mas apenas de 

maneira ilustrativa, é possível afirmar que o sistema judicial brasileiro em muito se assemelha 

ao sistema público de saúde, ou seja, ambos operaram no limite de sua capacidade. Assim como 

no sistema de saúde pública, o número de leitos é insuficiente para dar o adequado atendimento 

a todos que dele precisam, o número de juízes e servidores do Poder Judiciário é insuficiente 

para decidir todas as pretensões que ali chegam, causando, tanto em um, quanto em outro 

sistema, um verdadeiro “estrangulamento” operacional e uma baixa qualidade nos serviços 

prestados104. 

Pois bem, ante o modelo optado pelo Poder Constituinte Originário, o que era apenas 

uma expectativa se concretizou, ou seja, uma verdadeira avalanche de litigiosidade que além 

de afogar por completo o já conturbado sistema judicial brasileiro, também acabou agravando 

ainda mais a verdadeira anarquia interpretativa na jurisprudência105. 

                                                             
104 Para Joel Figueira Júnior, “se por um lado o processo cada vez mais encontra a sua autoafirmação como mecanismo de 
realização efetiva das pretensões de direito material dos jurisdicionados, na busca da solução dos seus conflitos qualificados, 
minimizando-se a chamada “crise jurídica do processo”, por outro, agrava-se sensivelmente o estado patológico e crônico no 
qual se encontra mergulhado o Poder Judiciário, bastando um lançar d’olhos no site do Conselho Nacional de Justiça para 
constatarem-se os estarrecedores indicativos da “justiça em números”, que apontam para mais de cem milhões de processos 
em tramitação em todo o País, assim como se verifica a desproporção do número de magistrados para dar vazão a toda essa 
gama de demandas, crise esta inserida em todas as instâncias e esferas da jurisdição, da mais alta Corte do país até os juízes de 
primeira instância. É inegável a “cultura do litígio” disseminada em nosso país, 9 somada à crença equivocada de que a solução 

dos conflitos passa, necessariamente, pela esfera de apreciação do Estado-juiz, como se outras formas de resolução de 
controvérsias não existissem ou não fossem oportunizadas aos jurisdicionados. Destarte, o diagnóstico da alta litigiosidade no 
Brasil é assustador, notadamente se comparado com outros países, tendo-se como certo que a solução para esse grave problema 
secular não reside na edição de boas e milagrosas leis de processo, mas sim na mudança de mentalidade da população,10 a 
começar pelo cumprimento das normas e respeito ao direito alheio (leia-se, educação), e na busca da autocomposição quando 
verificar-se o surgimento de conflitos, mediante a utilização de formas não ortodoxas de resolução de controvérsias.11 A “crise 
judiciária” não se confunde com a “crise do processo”, nada obstante haver entre elas interligação. Ocorre que as causas 
determinantes dessa última não são as mesmas daquela e os seus sintomas indicam apenas uma parcela do diagnóstico – ainda 

impreciso – do grave problema. FIGUEIRA JUNIOR, Joel. Arbitragem. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 52.  
105 “Na medida em que uma questão – seja um direito individual, uma prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em 
uma norma constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma 
de ação judicial”. BARROSO, Luís Roberto. In: Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. SUFFRAGIUM. 
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Diante deste contexto, a adoção pura de sistema jurídico extremamente formalista da 

civil law, com modelo recursal extremamente alongado no tempo, já não era mais uma opção 

viável, sob pena de completa implosão do sistema judicial brasileiro.  

Com a promulgação do Código de Processo Civil/2015, buscou-se, acima de tudo, uma 

verdadeira aproximação com o sistema da common law, com a finalidade precípua de garantir 

a isonomia, a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais aos jurisdicionados106.  

Na medida em que o Poder Judiciário decide de forma diferente para casos idênticos, 

o que está sendo violado, em última instância, é o princípio constitucional da isonomia previsto 

no artigo 5º da Constituição Federal de 1988107. Em outras palavras, significa dizer que o 

jurisdicionado tem o direito líquido e certo de ter sua pretensão julgada de forma idêntica e 

harmônica com outro caso simétrico já decidido no passado. 

O Brasil, desde sua recente fundação, sempre foi um país marcado por períodos de 

grande instabilidade econômica, política, cultural e jurídica. Em outras palavras, o período em 

que vivemos atualmente, pós Constituição Federal de 1988, é o de maior estabilidade em todos 

os sentidos. 

Talvez em virtude destes lapsos temporais de instabilidade é que o Brasil nunca 

conseguiu promover a jurisprudência como fonte primária do direito. Nesta linha, desde o 

regulamento 737/1850108  que o país vinha numa crescente de prestígio e consagração do 

modelo “Era dos Códigos”, caracterizado principalmente por ser um sistema de tipo fechado, 

com a notória pretensão de exclusividade, unidade e completude109. 

                                                             
Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Fortaleza, v. 5, n. 8, jan.-dez. 2009, p. 11-22. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/5498/2009_barroso_judicializacao_ativismo_judicial.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y. Acesso em: 25 ago. 2020.  
106 Nos países que adotam o sistema da common law, em especial, a Inglaterra, o respeito ao dever de referência do que já foi 
decidido no passado é tamanho que essa força sistêmica transcende até mesmo para obras de ficção, como retratado em uma 

passagem do Mercador de Veneza de William Shakespeare, quando Antônio, fiador da dívida não paga de Bassânio, mostra-
se preocupado com a solidez das decisões judiciais proferidas em Veneza apesar do verdadeiro abuso de direito na exigência 
da garantia por parte de Shylock (uma libra de carne de Antônio) (“A ponderação de Antônio também se relaciona ao conceito 
de stare decisis, tão precioso ao sistema da common law. O respeito do julgador à decisão precedente é fundamental para 
garantir a segurança social. Se determinado tema já foi decidido de uma certa maneira, é papel do julgador respeitar o 
precedente, garantindo uma única voz da jurisdição estatal. Atende-se, nessa linha, à doutrina segundo a qual cabe ao juiz jus 
dicere et non jus dare, ou seja, dizer qual é a lei, mas não criar a lei”). NEVES, José Roberto de Castro. Medida por medida: 
o direito em Shakespeare. 5. ed. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2016, p. 142.  
107  BRASIL. Constituição Federal (1988). Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
108 É considerado a primeira lei processual brasileira. 
109 “O direito europeu continental teve outra trajetória, muito relevante porque influenciou grande parte dos juristas brasileiros 
do século XIX, que estudaram quase todos na Europa, e mais próxima e determinante dos juristas da modernidade brasileira, 
que se pode dizer manifestada com toda sua potência somente no processo civil do Código de Processo Civil de 1973. Trata-
se da ascensão das doutrinas racionalistas, que representaram a apropriação do direito pelo príncipe na formação dos Estados-

nações e sua posterior passagem do soberano para as assembleias populares, no quadro das revoluções burguesas. Nesse 
contexto, surge a “Era dos Códigos”, a lei se apresentando definitivamente como fonte primária, primeira e absoluta do direito. 
A jurisprudência e a doutrina jurídica perdem todo o seu valor”. ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos 

precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 97.  

http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/5498/2009_barroso_judicializacao_ativismo_judicial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/5498/2009_barroso_judicializacao_ativismo_judicial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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O Código de Processo Civil/2015, percebendo a completa fadiga do modelo 

estritamente positivista, tenta romper, ou ao menos, adequar o sistema para nossa atual 

realidade 110 , haja vista que o modelo anterior já não mais se adequava à complexidade 

extremada das relações humanas. A respeito do tema, Rodrigo Barioni e Teresa Arruda 

Alvim111 observam que “a pulverização da jurisprudência e a instabilidade das orientações dos 

Tribunais Superiores, entre outros problemas, tornavam os instrumentos processuais em grande 

parte ineficazes para atingir o objetivo de trazer maior organicidade e igualdade nos resultados 

dos casos repetitivos”. 

Neste aspecto, já destacava Alfredo Buzaid:  

 
[...] o dissídio é um mal que precisa ser reparado, porque, havendo na apreciação da 

mesma norma legal duas interpretações contraditórias, se uma é verdadeira, a outra 

por certo não o é. A uniformização da jurisprudência impõe-se, portanto, como uma 

necessidade social, a fim de assegurar a estabilidade da ordem jurídica. O direito perde 

em força e autoridade se as suas disposições não obrigarem de modo regular e 

permanente112.  

 

Assim, podemos afirmar que o Código de Processo Civil/2015 busca, acima de tudo, 

criar uniformidade e previsibilidade para o jurisdicionado, ou seja, aplicar na medida do 

possível a mesma razão para o mesmo direito113. 

Por outro lado, não se nega que a jurisprudência sempre foi uma fonte do direito no 

sistema jurídico brasileiro, mas não menos verdade que antes do Código de Processo Civil/2015 

ela, a jurisprudência, foi, por vezes, alçada a segundo plano ao longo de nossa história114.  

 

                                                             
110 Neste mesmo sentido, ensina-nos Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas: “Percebe-se, portanto, neste instante da história, 
um nítido desejo, resolvido intencionalmente por métodos racionais, no sentido de controlar: criar previsibilidade. Como se 
comentou, a complexidade das sociedades contemporâneas, somada ao acesso à justiça, que se tornou real, já demonstrou com 

veemência que o direito positivo, pura e simplesmente considerado, não é um instrumento que baste para resolver muitos dos 
problemas que se colocam diante do juiz. Hoje, entende-se que o direito vincula o juiz, mas não a letra da lei, exclusivamente. 
É a lei interpretada, à luz de princípios jurídicos; é a jurisprudência, a doutrina: estes são os elementos do sistema ou do 
ordenamento jurídico. Deles, desse conjunto, emergem as regras que o jurisdicionado tem que seguir”. ALVIM, Teresa Arruda; 
DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais Superiores. 5. ed. São Paulo: 
RT, 2018, p. 79. 
111 BARIONI, Rodrigo; ALVIM, Teresa Arruda. Recursos repetitivos: tese jurídica e ratio decidendi. Revista dos Tribunais 
OnLine, Revista de Processo, v. 296, out. 2019, p. 185. 
112 BUZAID, Alfredo. Tribunais de Alçada – Anais do VI Encontro, Belo Horizonte, 1983, p. 40. 
113 Paulo Magalhães Nasser faz uma interessante colocação: “Naturalmente, quanto mais complexos forem os fatos e as provas 
de uma demanda, mais tempo necessitará o juiz para que profira a sua decisão. Isso traduz uma ideia inicial de que quanto mais 
uniforme for o procedimento, mais célere será a tutela jurisdicional.  É por esta razão que o CPC/2015 adotou uma série de 
medidas que tornam o processo mais padronizado e com a possibilidade de avançar substanciais etapas rumo à definição do 
mérito da controvérsia”. NASSER, Paulo Magalhães. Vinculações arbitrais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 6.  
114 “a legislação processual, madura e sofisticada, parece não proporcionar, sozinha, o ideal de acesso efetivo à justiça. As 
características da sociedade contemporânea favorecem o aumento do volume e complexidade das demandas judiciais e o 

Estado, de seu turno, não dispõe de estrutura judiciária adequada para dar vazão ao número crescente de litígios. Com mais 
demandas e menos estrutura judicial, a chamada “crise da justiça” tende a aumentar”. SILVA, Paulo Eduardo Alves da. 
Gerenciamento de processos judiciais: desformalização dos meios de solução de conflitos e gestão da burocracia judicial. Tese 
(Doutorado em Direito). Universidade de São Paulo (USP), 2009, p. 10. 



54 

 

4.1  Civil law e common law: a evolução aproximativa dos dois sistemas ao longo do 

tempo 

 

Inicialmente, para melhor compreensão do tema Precedentes necessário uma breve 

análise do contexto histórico em que se desenvolveram os sistemas da common law e da civil 

law. 

Ao analisar o sistema brasileiro da civil law, Lucas Buril de Macêdo faz um importante 

apanhado histórico que, à toda evidência, foi (e ainda é em certa medida) uma característica 

marcante das tradições dos sistemas político-jurídico brasileiro: 

 

O civil law é pautado em uma rígida e precisa tripartição dos poderes ou funções do 
Estado, desenvolvida por Montesquieu [...]. A partir da tripartição dos poderes 

outorgou-se ao Legislativo toda a atividade produtiva do direito, e exercer jurisdição 

não seria mais do que enunciar a vontade concreta da lei ou do legislador: o juiz não 

passaria de la bouche de la loi, exercendo um poder nulo. [...] Criar o Direito seria 

tarefa exclusiva do legislador, vedada aos magistrados, que deveriam se limitar 

simplesmente a aplicar a lei. O magistrado seria um mero funcionário público, de 

certa forma burocrático, que deveria basicamente receber os fatos e dar a sentença de 

acordo com predisposição legal: o juiz seria uma espécie de autômato que deveria 

simplesmente repetir o que o legislador já dissera. [...]  Essas características são muito 

importantes para a definição das fontes do direito. A fonte do direito civil law é, por 

excelência, a lei, e muitas vezes lei e direito se confundem, construção da escola da 

exegese que ainda é influente, enquanto as outras fontes jurídicas – costume, doutrina 
e jurisprudência – são de importância secundária115. 

 

Com efeito, o Brasil é um país instável, política e economicamente (e isto é importante 

sempre ressaltar pois é, ao nosso sentir, a gênese histórica do país). Esta instabilidade ao longo 

dos anos teve um reflexo danoso, qual seja: uma produção legislativa de baixa qualidade e, por 

vezes, completamente deslocada da realidade. Para tanto, basta voltar os olhos para a 

Constituição Federal de 1988 que com apenas 31 anos de vigência já possui mais de 90 

emendas. Uma coisa surreal quando se fala na Lei Maior responsável por todas as diretrizes 

gerais do Estado. Ora, se essa inquietação legislativa se revela na própria Lei Maior, o que dirá 

então no arcabouço legislativo hierarquicamente inferior.  

Por outro lado, é inegável que dada a globalização cultural das últimas décadas (em boa 

medida pela revolução digital), vivemos atualmente numa espécie de padronização 

comportamental fazendo com que já não existam mais condutas humanas absolutamente 

isoladas e distintas em diferentes regiões e culturas. Isso significa dizer que os sistemas 

jurídicos da common law e civil law, embora tenham tido na sua origem diferentes matrizes, é 

certo que estes métodos de contenção social tendem a ir se aproximando e se integrando ao 

longo do tempo até que no futuro sejam consolidados em um único sistema.  

                                                             
115 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 38-41. 
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A conclusão de Hermes Zaneti Junior nos parece acertada:  

 

Nesse quadro, a antiga contraposição entre a jurisprudência dos code based legal 
systems (vinculada ao princípio da mera legalidade e da sujeição do juiz somente à 

lei) e a jurisprudência dos judge-made law systems (destacada de referências positivas 

e artificiais do direito) não têm mais lugar. 

Os ordenamentos jurídicos, em ambas as tradições, evoluíram muito, no sentido de 

diminuírem a tensão original, de tal sorte que já não é mais legítimo ou realista falar 

em incompatibilidade paradigmática entre os dois grandes ramos do direito ocidental. 

Afastada essa incompatibilidade, cresce o movimento de harmonização entre o 

common law e o civil law (tradição romano-germânica)116 117. 

 

Assim, em que pese contextos históricos tão diferentes, segundo Teresa Arruda Alvim 

e Bruno Dantas118, o direito vincula o juiz, mas não a letra da lei, exclusivamente. É a lei 

interpretada, à luz de princípios jurídicos; é a jurisprudência, a doutrina: estes são os elementos 

do sistema ou do ordenamento jurídico, razão pela qual a aproximação entre common law e 

civil law é um caminho sem volta119. 

 

4.2  O dever de autorreferência e disciplina intelectual dos tribunais 

 

O modelo positivista por excelência do Código de Processo Civil/1973 podia ser 

entendido como aquele que privilegiava a norma pela sua fonte de produção. Isso significa dizer 

que bastava a norma sair do processo legislativo formal com a respectiva sanção do chefe do 

Poder Executivo para logo ser colocada em prática (ainda que artificialmente), fazendo surgir, 

não raras vezes, leis formalmente perfeitas, mas completamente injustas e descoladas da 

realidade sociocultural do país. 

Dentre todas as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil/2015, é provável que 

a positivação no ordenamento do sistema de precedentes judiciais tenha sido a mais impactante 

                                                             
116  ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 107-108.  
117 Esta também é a conclusão de Lucas Buril de Macêdo: “As tradições do civil law e do common law tornam-se paulatinamente 
mais próximas, há um movimento de convergência sendo percebido pelos juristas. Esse movimento já vem sendo notado há 
algum tempo e tem como provável causa a globalização, facilitando o acesso a informações – permitindo a incorporação de 
institutos jurídicos e possibilitando o intercâmbio de juristas – e requerendo alguma medida de compatibilização para que sejam 
facilitadas as transações. Muito embora os sistemas jurídicos, de uma forma geral, apresentem grande número de diferenças 
substanciais, a facilidade de acesso às informações relativas a ordenamentos jurídicos estrangeiros ocasiona um reforço dos 

estudos comparados, pelos legisladores e juízes, tornando a circulação de modelos jurídicos ainda mais comum, aproximando 
os sistemas jurídicos e fazendo mais forte a ideia de convergência entre tradições”. MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes 

judiciais e o direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 74-75.  
118 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 79. 
119 Confira-se importante observação de Hermes Zaneti Junior: “Com o CPC/15, suplantou-se, em definitivo, o paradoxo 
metodológico da justiça brasileira, que tinha matriz constitucional na Constituição Republicana de 1891, com nítida influência 
do common law norte-americano e tinha sua matriz infraconstitucional do direito do civil law, a exemplo do CPC/73. Hoje, 

com o CPC de 2015, temos uma só lei processual (figurativamente, é claro), com elementos de common law e civil law, abaixo 
de uma só Constituição, ambas, portanto, com natureza híbrida. Equal justice under law, igual justiça sob o Direito”. ZANETI 
JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 4. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2019, p. 393.  
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e, talvez, a maior esperança para se ordenar o verdadeiro caos que toma conta do sistema 

judiciário brasileiro. 

Para Paulo Magalhães Nasser,   

 

a padronização e a uniformização do modelo de julgamento são cruciais para que o 

Poder Judiciário possa entregar a tutela jurisdicional de forma satisfatória e em tempo 

razoável [...] não há espaço para que o processo funcione como balão de ensaio para 

academicismos ou autoproclamação intelectual120. 

 

Em um primeiro momento, poderia se cogitar a absoluta desnecessidade de se positivar 

o sistema de precedentes, pois a mera racionalidade de obediência à jurisprudência das Cortes 

Superiores já seria algo inato à própria lógica do sistema jurídico brasileiro. Um ledo engano. 

Não raras as vezes em que as próprias cortes superiores desrespeitam seus próprios 

precedentes, violando assim o dever de autorreferência, criando uma verdadeira loteria 

jurisprudencial 121 . Nas palavras de Hermes Zaneti Junior 122 , “é preciso estabilizar para 

avançar”! 

Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas ponderam:   

 

em ambos os sistemas, tanto naqueles em que o “juiz decide com base na lei escrita”, 

quanto nos em que o juiz decide com base em precedentes, por caminhos diferentes, 

vem-se procurando, historicamente, respeitando a igualdade, criar previsibilidade, 

ideia que hoje se confunde com segurança jurídica. No common law, isto se fez, por 
assim dizer, naturalmente, sem grandes e significativas rupturas com o passado, ao 

contrário do que ocorreu na história do civil law. Na história do civil law, como se viu 

rapidamente e se voltará a ver neste item, houve, a nosso ver, dois momentos 

significativos, de cunho acentuadamente racional, em que se conceberam caminhos 

para que pudesse haver mais controle sobre a previsibilidade, evitando-se 

arbitrariedade e insegurança123. 

 

Avançando sobre a importância da solidificação do sistema de precedentes, Frederick 

Schauer pontua:  

An argument from precedent seems at first to look backward. The traditional 

perspective on precedent, both inside and outside of law, has therefore focused on the 
use of yesterday's precedents in today's decisions. But in an equally if not more 

important way, an argument from precedent looks forward as well, asking us to view 

today's decision as a precedent for tomorrow's decisionmakers. Today is not only 

yesterday's tomorrow; it is also tomorrow's yesterday. A system of precedent therefore 

                                                             
120 NASSER, Paulo Magalhães. Vinculações arbitrais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 7. 
121 Exposição de motivos do Código de Processo Civil/2015: Por outro lado, haver, indefinitivamente, posicionamentos 
diferentes e incompatíveis, nos Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica, leva a que jurisdicionados que estejam em 
situações idênticas, tenham de submeter-se a regras de condutas diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais 
diversos. Esse fenômeno fragmenta o sistema, gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na sociedade. [...] A 
dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário. 
122  ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 33. 
123 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 73. 
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involves the special responsibility accompanying the power to commit the future 

before we get there124 125. 

 

Em síntese, o precedente não nasce precedente. Ele é um processo argumentativo 

paulatino que vai se tornando um precedente ao longo do tempo. A técnica de precedentes 

transforma um texto legal originariamente estático, do seu nascedouro legislativo, em um 

verdadeiro texto normativo em movimento, dando maior mobilidade e qualidade à norma legal 

no tempo e no espaço em que ela é aplicada.  

Reflexo desta visão são as lições de Hermes Zaneti Junior:  

 

devemos perceber que a função das Cortes Supremas migrou e está migrando 

gradativamente em todos os ordenamentos jurídicos contemporâneos de cortes de 

controle, preocupadas com a exata e “correta” aplicação da legislação, vinculadas ao 

paradigma do formalismo interpretativo, para cortes de interpretação, preocupadas 

com a “uniformização do direito”, vinculadas ao paradigma realista interpretativo do 

“ceticismo moderado” no campo da interpretação jurídica126. 

 

Assim, se precisássemos definir em uma única expressão a técnica de precedentes 

trazida pelo Código de Processo Civil/2015 a definiríamos como o dever de disciplina 

intelectual dos operadores do direito. Portanto, entendemos que andou no caminho certo o 

legislador ao prestigiar e positivar no Código de Processo Civil/2015 a jurisprudência como 

força normativa vinculante. 

 

4.3  A diferença entre precedente persuasivo e precedente obrigatório 

 

O precedente com eficácia persuasiva possui eficácia mínima, constituindo indício de 

solução racional e socialmente adequada127. Nenhum magistrado está fielmente vinculado aos 

precedentes judiciais (embora seja uma prática desejável já que a lei só pode ter um sentido 

                                                             
124 Tradução livre: “Uma discussão sobre precedentes traz, em princípio, a impressão de olhar para trás. A perspectiva 
tradicional sobre precedentes, tanto dentro quanto fora do direito, tem, portanto, focado no uso dos precedentes de ontem nas 
decisões de hoje. Mas de forma igualmente importante (se não mais), uma discussão sobre precedentes também pode ser 
prospectiva, pedindo que olhemos para a decisão de hoje como precedente para os tomadores de decisão de amanhã. Hoje não 
é apenas o amanhã de ontem; é também o ontem de amanhã. Um sistema de precedentes, portanto, envolve a responsabilidade 
de acompanhar o poder de determinar o futuro antes de chegarmos lá”. 
125 SCHAUER, Frederick. Precedent. Stanford Law Review, v. 39, n. 3 (Feb., 1987), p. 571-605. Published by: Stanford Law 

Review. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1228760. Acesso em: 14 ago. 2020.  
126  ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 312. 
127 Segundo as lições de Ronaldo Cramer e Luiz Henrique Volpe de Camargo, jurisprudência e precedente são institutos 
diferentes. A distinção entre precedente e jurisprudência é praticamente quantitativa. Precedente refere-se a uma decisão sobre 
um caso, ao passo que jurisprudência é substantivo coletivo, que designa o coletivo de decisões dos tribunais ou de um tribunal 
no mesmo sentido a respeito da mesma questão. CRAMER, Ronaldo; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe de. Os precedentes 
vinculantes no CPC/2015: A interpretação do art. 927. In: Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e 

mecanismos de uniformização da jurisprudência após o primeiro ano de vigência do novo CPC – em homenagem à Teresa 
Arruda Alvim. (org.) Bruno Dantas, Cassio Scarpinella Bueno, Cláudia Elisabete Schwerz Cahali e Rita Dias Nolasco. São 
Paulo: RT, 2017, p. 485. 
 

http://www.jstor.org/stable/1228760
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unívoco em sua aplicação). Assim, o precedente persuasivo é aquele utilizado pela parte para 

induzir o julgador de acordo com seu entendimento, ou seja, objetiva convencer o representante 

do Estado acerca do direito pleiteado. 

Já a força normativa dos precedentes no atual Código de Processo Civil está prevista 

no artigo 927128 e traz um rol exaustivo dos precedentes obrigatórios, cuja observação por juízes 

e tribunais (horizontais e verticais) é mandatória129. Importante ressaltar que um sistema em 

que a eficácia das decisões é absolutamente vinculante proíbe o juiz de decidir de forma 

contrária ao tribunal que lhe é superior, assim como proíbe o órgão jurisdicional de negar o que 

já decidiu130. 

Apontando as diferenças entre eficácia vinculante e persuasiva da jurisprudência, José 

Carlos Barbosa Moreira reflete: 

 

Restaria a questão – a que só em termos esquemáticos, para não dizer perfunctórios, 

é-nos dados aludir aqui – de saber em que medida é realmente desejável que um órgão 

superior fixe o entendimento a ser adotado de maneira uniforme pelos outros órgãos 

judiciais na aplicação deste ou daquele texto legal. De certas normas todos 

reconhecem com facilidade que devem ser aplicadas do mesmo modo em todo o 

território nacional; entre elas, sem dúvida, em linha de princípio, as normas 
constitucionais. Já em relação a outras, pode mostrar-se mais aconselhável dar espaço 

a porção menor ou maior de flexibilidade interpretativa, capaz de levar em conta 

variáveis regionais ou locais, a cuja luz também se justifique uma variação nas 

soluções. É o que sucede, por exemplo, com disposições legais que se valham de 

conceitos jurídicos indeterminados – como “bons costumes”, “conduta desonrosa”, 

“elevado valor” e outros cuja concretização se sujeite à influência de fatores culturais 

dificilmente redutíveis à uniformidade, sobretudo em país com as dimensões e as 

desigualdades do nosso131. 

 

Para Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: 

 

De modo que, em princípio, uma simples decisão tomada pelo Pleno do STF não pode 

deixar de vincular o próprio Tribunal e os demais tribunais e juízes. Não há razão 

lógica para se exigirem decisões reiteradas, a menos que se suponha que o STF não 

se importa com a força de cada uma das suas decisões e não possui responsabilidade 

perante os casos futuros. A não obrigatoriedade dos precedentes, ainda que constitua 

técnica válida dentro de um sistema puro de civil law, é incompatível em um sistema 

estruturado sob o controle difuso da constitucionalidade, que, necessariamente, deve 

                                                             
128 Artigo 927. Os juízes e tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; II – os enunciados de súmulas vinculantes; III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 
de IV – resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos; V – os enunciados 

das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; VI – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 
129 No mesmo sentido: Ao adotar-se o entendimento de que o termo “observarão” utilizado no artigo 927, caput, do Novo CPC 
não consagra a eficácia vinculante estar-se-ia diante de curiosa e insustentável situação. Como é extraído da praxe forense, o 
Superior Tribunal de Justiça sumula entendimentos de matérias infraconstitucionais, sendo o direito processual campo fértil de 
tal atuação. Ao se interpretar que o artigo 927, IV, do Novo CPC obriga o órgão jurisdicional a apenas levar em consideração 
as súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, não existiria tal dever quanto às súmulas de direito 
infraconstitucional editadas pela Corte Superior? NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC/2015. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense: Método, 2016, p. 1.526. 
130 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 112. 
131 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Súmula, jurisprudência, precedente: uma escalada e seus riscos. Revista Dialética de 

Direito Processual n. 27, São Paulo: Dialética, 2005, p. 58. 
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contar com uma Corte superior capaz de fazer prevalecer as suas decisões sobre os 

demais tribunais com o fito de imprimir força à Constituição e coerência à ordem 

jurídica, além de dar segurança e previsibilidade aos jurisdicionados132. 

 

Quanto mais não seja, o atual artigo 489 do Código de Processo Civil133 determina que 

todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, razão pela qual caberá ao magistrado, na 

qualidade de representante do Estado, fundamentar suas decisões, identificando os motivos e 

os fundamentos determinantes que o levaram a adotar o precedente no caso sob julgamento, ou, 

se o caso, afastá-lo por meio da técnica da distinção ou superação (total ou parcial) conforme 

será abordado nos capítulos seguintes deste trabalho. 

 

4.4  A natureza dos precedentes previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil. 

Persuasivos ou vinculantes? 

 

Apesar de toda técnica do legislador aplicada no artigo 927 do Código de Processo 

Civil vigente, tem-se um ponto controvertido na doutrina acerca da extensão da palavra 

observarão utilizada no caput do dispositivo legal. Entender o significado de uma singela 

palavra faz toda diferença no posicionamento sobre o tema. 

Destarte toda discussão, a doutrina minoritária entende que o termo utilizado não 

obriga o julgador a seguir os precedentes judiciais, devendo utilizá-los apenas quando não 

houver outro dispositivo expresso sobre o caso concreto. 

Por outro lado, a doutrina majoritária entende pela obrigatoriedade de seguir os 

precedentes listados no artigo 927 do Código de Processo Civil, ou seja, consagra o efeito 

vinculante às decisões já proferidas de forma obrigatória. 

Ao tratar dos precedentes normativos vinculantes, Hermes Zaneti Junior faz um 

importante apontamento quanto aos efeitos positivos dos precedentes no balizamento 

interpretativo dos juízes: 

 

                                                             
132 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: RT, 2013, p. 930. 
133 Artigo 489. São elementos essenciais da sentença: I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, 
com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II – os 

fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões 
principais que as partes lhe submeterem. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 
com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – se limitar a invocar 
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2º No caso de 
colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3º A decisão judicial deve 
ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.  
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a teoria dos precedentes normativos vinculantes é um claro exemplo desta mudança 

paradigmática, pois os juízes e tribunais são menos livres e mais responsáveis pela 

interpretação no quadro da teoria dos precedentes do que no quadro da mera 

legalidade. Lei e precedentes vinculam, ambos têm caráter normativo [...]. O modelo 

de precedentes não é uma forma de liberar o juiz da lei, mas um método de vincular a 

discricionariedade do juiz na interpretação da lei, controlando a sua autoridade de 

forma democrática [...]134.  

 

Apesar de o Código de Processo Civil/1973 fazer referência às decisões do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tais julgados (à exceção da súmula 

vinculante inserida na Emenda Constitucional n. 45/2005) não tinham o poder vinculante. 

Assim, com o advento do Código de Processo Civil/2015 tais pronunciamentos judiciais 

ganharam força normativa conforme expressamente previsto no artigo 927 do Código de 

Processo Civil. 

Importante destacar a diferença entre precedente judicial e jurisprudência. Neste tem-

se reiteradas decisões no mesmo sentido sobre determinado assunto. No outro, fala-se em 

decisão repetida de casos essencialmente semelhantes. Assim, para Teresa Arruda Alvim e 

Bruno Dantas: 

 

De acordo com a sistemática do CPC/2015, há decisões que já nascem como 

precedentes obrigatórios e que devem ser paradigma para as posteriores, em casos 

normalmente idênticos e às vezes semelhantes. 

A expressão obrigatoriedade vem sendo muito frequentemente empregada. 

Mas as palavras podem ter vários sentidos. 

Os precedentes dos Tribunais Superiores, por exemplo, evidentemente vêm ser 

obrigatoriamente respeitados, já que a função e a razão de ser desses Tribunais é de 

proferir decisões paradigmáticas, que sirvam de “modelo” aos demais órgãos do Poder 

Judiciário. Não teria sentido a existência desses órgãos de cúpulas se não houvesse 

essa obrigatoriedade135. 
 

 

É notória a existência de diversas demandas relacionadas ao mesmo objeto. Assim, 

com base nas inúmeras ações semelhantes, o legislador do Código de Processo Civil/2015 

deixou expresso no artigo 927, III 136, que os juízes e tribunais deverão observar o julgamento 

das instâncias Superiores quando for o caso de demandas repetitivas, sendo equiparadas aos 

precedentes judiciais, devendo os juízes de instâncias inferiores adotar o mesmo entendimento 

sobre o tema. 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas encontra-se balizado no capítulo 

                                                             
134  ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 393. 
135 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 276. 
136 Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão: III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;  
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VIII, do Código de Processo Civil/2015, mais precisamente nos artigos 976137 ao 987. Busca-

se fixar determinada tese jurídica com efeito vinculante aos casos nos quais estão presentes as 

semelhanças fáticas, evitando decisões divergentes sobre o mesmo tema. Não é aceitável que o 

Poder Judiciário sirva como loteria jurídica. Apesar de os magistrados possuírem liberdade nos 

entendimentos, é necessário uniformidade nas demandas semelhantes138. 

Não diferente, em alusão ao tema de demandas repetitivas, Teresa Arruda Alvim 

ensina: “O Código de Processo Civil/2015 sistematizou funcionalmente o tratamento de casos 

idênticos, com vistas ao julgamento conjunto da questão de direito que lhes sejam comum”139. 

Igualmente, Cassio Scarpinella Bueno leciona: “a aplicação da tese jurídica deve ser feita pelos 

juízos de origem, perante os quais tramitam os ‘casos repetitivos’ que ensejaram a instauração 

do Incidente” 140 . Em relação aos precedentes dos julgamentos de casos repetitivos, a 

obrigatoriedade é mandatória. 

Nesse entendimento acentua Bruno Dantas: 

 
Diversamente do Código de Processo Civil de 1973, o Código de Processo Civil de 

2015 contempla os ‘casos repetitivos’ com uma disciplina extensa, exauriente e 

sistemática, fornecendo ao juiz instrumental para dar soluções adequadas aos 

problemas de atacado, decorrentes da litigiosidade de massa. Destacando uma 

simetria entre as mencionadas técnicas processuais, o Código de Processo Civil de 

2015 define ‘julgamento de casos repetitivos’ como a decisão proferida em incidente 

de resolução de demandas repetitivas ou recursos especiais e extraordinários 

repetitivos. Observa-se, portanto, a existência de um ‘microssistema de casos 

repetitivos’, com a definição exata dessas técnicas de tutela pluri-individual, a partir 
de sua conceituação, disposição de seu procedimento e apresentação de consequências 

práticas do resultado dos julgamentos dos casos repetitivos141. 

 

Portanto, nota-se a importância do assunto em questão, pois a aplicação do efeito 

vinculante será imediatamente aos juízes e demais órgãos daquele tribunal que fixou a tese 

jurídica, evitando qualquer conflito de entendimentos. 

 

4.5  Súmula vinculante (filtro recursal e método de solução concentrado 

panprocessual) 

 

A Súmula Vinculante foi inserida no artigo 103-A da Constituição Federal de 1988 

através da Emenda Constitucional n. 45/2004, em uma clara tentativa de dar rendimento e 

                                                             
137 Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: 
I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II – risco de 
ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
138 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 541. 
139 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 539. 
140 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 645-646. 
141 DANTAS, Bruno. Jurisdição coletiva, ideologia coletivizante e direitos fundamentais. Revista de Processo, v. 251, 2016, 
p. 341-358. 
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racionalidade à verdadeira função da Corte Suprema, qual seja: previsibilidade, uniformização 

e concretização dos comandos constitucionais142. 

A prestação jurisdicional, em especial quando envolve diretamente questões 

constitucionais – base para todo o ordenamento – deve pautar-se na previsibilidade, reduzindo 

ao máximo a possibilidade de frustração e de insegurança. Assim, a Súmula Vinculante tem 

como função, além de firmar interpretação unívoca do texto constitucional, a importantíssima 

finalidade de atuar como um filtro recursal e método de solução concentrado.  

Sérgio Seiji Shimura sustenta:  

 

se as partes tiverem alguma previsibilidade no resultado do litígio, evitar-se-á o 

ajuizamento de muitas demandas ou a interpretação de recurso, em razão de já 

saberem que, ao final, terão ou não sucesso. A súmula, nesse ponto, serviria também 

como vacina à multiplicação de demandas de idêntico teor143. 

 

Acerca da eficácia vinculante na Constituição Federal de 1988 e na Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004, José Carlos Barbosa Moreira assim se pronunciou: 

 

Compreensivelmente, sobe de ponto a preocupação com a uniformidade em se 
tratando de matéria constitucional. Já não representa novidade a atribuição de eficácia 

erga omnes e vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas em ação 

direta de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou de outro 

ato normativo. A emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, engendrou novo 

mecanismo vinculativo, por meio de acréscimo à Carta da República, da qual se 

tornou o artigo 103-A. De acordo com o texto, poderá o Supremo Tribunal Federal, 

mediante decisão de dois terços de seus membros, “após reiteradas decisões sobre a 

matéria, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. Constitui 

pressuposto desse ato a existência de “controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 
entre esses e a administração pública”, acerca da validade, interpretação e eficácia “de 

normas determinadas”, a qual acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica144. 

 

 

Com efeito, Rodolfo de Camargo Mancuso faz importante observação sobre a força 

expansiva da súmula vinculante:  

 
súmula vinculante projeta uma eficácia expandida panprocessual, estendendo-se a 

todos os órgãos judiciais e à Administração Pública direta e indireta, certo ainda que 

                                                             
142 “Na acepção corrente, a certeza consiste na previsibilidade das consequências jurídicas das ações humanas. Os homens têm 
necessidade de saber como serão qualificadas objetivamente suas ações e o resultado delas. A certeza vem ainda considerada 
em relação à outra necessidade fundamental da experiência jurídica, a Justiça, princípio ao mesmo tempo imanente e 
transcendente do direito. Se a justiça pressupõe certa ordem, a certeza é condição para sua realização, de modo que, sob esse 
prisma, esses valores se integram, como aspectos complementares da mesma realidade. Sendo a certeza um elemento essencial 
à norma jurídica, uma lei ou ato normativo incerto conduz a uma situação contrária ao direito, que impõe todo esforço no 
sentido de sua superação”. SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante, um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 291.  
143 SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula Vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (coord.) Reforma do Judiciário. 
São Paulo: RT, 2005, p. 762. 
144 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Súmula, jurisprudência, precedente: uma escalada e seus riscos. Revista Dialética de 

Direito Processual n. 27, São Paulo: Dialética, 2005, p. 51-52. 
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seu descumprimento, demonstrado em reclamação atendida pelo STF, leva à cassação 

da decisão judicial ou à anulação do ato administrativo145. 

 

Não obstante isso tudo, a crítica que fazemos à súmula vinculante é a sua perda de 

rendimento e eficiência em certos casos, uma vez que o verbete sumular não expressa toda a 

ratio decidendi do julgamento, o que, evidentemente, acaba limitando o seu campo de 

incidência. 

Contra a violação da Súmula Vinculante caberá o ajuizamento de reclamação, prevista 

no artigo 7º da Lei Federal n. 11.417/2006146. Julgada procedente a reclamação, o Supremo 

Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou a decisão judicial que violou o comando 

obrigatório da Corte Constitucional, determinando que outra seja proferida na estrita 

observância da Súmula Vinculante147. 

 

4.6  Ratio decidendi e obter dictum 

 

Não existe uma fórmula matemática para a aplicação automática de precedentes 

judiciais, razão pela qual todo e qualquer pronunciamento judicial anterior (precedente) que 

sirva de fundamento para decisão de um caso posterior deverá ser interpretado. Nesta linha, 

precisas são as lições do jurista italiano Michele Taruffo: 

 
O precedente fornece uma regra (universalizável, como já mencionado), que pode ser 

aplicada como um critério para a decisão no próximo caso concreto em função da 

identidade ou – como ocorre normalmente – da analogia entre os fatos do primeiro 

caso e os fatos do segundo caso. Naturalmente, a analogia dos dois casos concretos 

não é dada in re ipsa e será afirmada ou refutada pelo juiz do caso posterior, 

dependendo se ele considerar prevalecentes os elementos de identidade ou os 

elementos de diferença entre os fatos dos dois casos. É, portanto, o juiz do caso 

posterior que determina se há ou não o precedente e, então, – por assim dizer – “cria” 

o precedente. Além deste aspecto – sobre o qual tornarei em seguida – fica claro que 

a estrutura fundamental do raciocínio que leva o juiz a aplicar o precedente ao próximo 

caso é baseada em uma análise dos fatos. Se esta análise justifica a aplicação no 

segundo caso da ratio decidendi aplicada no primeiro, o precedente é eficaz e pode 

                                                             
145 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 344. 
146 Artigo 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência 
ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios 
admissíveis de impugnação. § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após 
esgotamento das vias administrativas. § 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato 

administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, 
conforme o caso. 
147 “Ao se pensar em decisão com eficácia vinculante, surge naturalmente a curiosidade de se saber o que, diante do precedente, 
realmente vincula, assim como quem tem autoridade para identificar a porção do precedente hábil a produzir o efeito vinculante. 
Isso se torna fundamental quando o precedente não é claro ou há dificuldade em identificar a tese que efetivamente foi 
proclamada pelo tribunal para a solução da questão constitucional. [...] Não obstante, decide-se, muitas vezes, pela edição de 
súmula vinculante para não pairar dúvida acerca da eficácia vinculante que deflui de ratio decidendi claramente delineada em 
recurso extraordinário. Reprise-se: a súmula vinculante não seria necessária, mas, porque não há pleno consenso de que as 

decisões tomadas em recurso extraordinário têm eficácia vinculante, encaminha-se a questão para a edição de súmula vinculante 
para não sobrar dúvida acerca da obrigação de respeito à clara ratio decidendi elaborada no recurso extraordinário”. SARLET, 
Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 
2013, p. 934. 
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determinar a decisão do segundo caso. Deve-se notar que, quando se verificam estas 

condições, um só precedente é suficiente para justificar a decisão do caso sucessivo148. 

 

Em uma definição lato sensu, precedente significa a essência do raciocínio jurídico 

assentado na motivação (ratio decidendi)149. 

Na visão de Luiz Guilherme Marinoni,  

 

a regra do stare decisis, que define hoje os sistemas do common law, surgiu no século 

XIX, como decorrência da doutrina dos precedentes, buscando separar com maior 

clareza a parte vinculante do precedente (holding ou ratio decidendi) daquilo que não 

lhe diz respeito ou não lhe é essencial (dictum) 150. 

 

Já para José Rogério Cruz e Tucci151, “a ratio decidendi constitui a essência da tese 

jurídica suficiente para decidir o caso concreto”. Portanto, a ratio decidendi ou holding para os 

norte-americanos, constitui regra jurídica de relação obrigatória aos fatos essenciais do 

processo no qual foi formado o precedente, sem poder ser abstraída de seu contexto152. 

Por outro lado, em contraposição à ratio decidendi, temos a obter dictum, parte não 

vinculante do precedente, mas de fundamental importância. Obter dictum traduzido do latim 

significa “algo dito de passagem”, conforme explicado por Frederick Schauer: 

 

Traditionally, everything other than the statements of the facts and the statement of 

the holding is na obiter dictum – literally, in Latin, something said in passing, or 
something said by the way. It is something extra, and something that is not strictly 

necessary to reach, justify, or explain the outcome of the case. Commonly, shortened 

to “dicta”, these unnecessary statements are often a court´s observations about issues 

not actually before it, or conclusions about matters unnecessary to the outcome the 

court actually reached, or wide-ranging explanations of an entire body of law, or 

simply largely irrelevant asides153 154. 

 

 

                                                             
148 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Tradução de Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 3, n. 
2, jul.-dez. 2014, p. 4. 
149 “os precedentes não fazem parte da tradição de civil law, no sistema jurídico brasileiro não se pensa na fundamentação como 
material que pode revelar uma ratio decidendi. Exatamente por isso, enquanto a fundamentação, no common law, importa 
diretamente a todos os jurisdicionados, dando-lhes previsibilidade e garantia de sucesso na adoção de determinado 
comportamento, além de outorgar estabilidade e coerência à ordem jurídica e real possibilidade de a jurisdição tratar casos 
similares da mesma forma, no civil law a fundamentação tem importância muito mais restrita. Ela interessa quase que 
exclusivamente às partes e, muito mais em termos retóricos, para dar legitimidade ao poder desempenhado pelos juízes”. 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 2. ed. São 
Paulo: RT, 2013, p. 935. 
150 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 233. 
151 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004, p. 175. 
152 BARIONI, Rodrigo; ALVIM, Teresa Arruda. Recursos repetitivos: tese jurídica e ratio decidendi. Revista dos Tribunais 
OnLine, Revista de Processo, v. 296, out. 2019, p. 187. 
153 Tradução livre: “Tradicionalmente, tudo que não é declaração de fatos e declaração de posse é obiter dictum – literalmente, 
em latim, algo dito de passagem, ou algo dito a propósito. É algo extra, e algo que não é estritamente necessário atingir, justificar 
ou explicar o resultado do caso. Comumente reduzidas a dicta, essas declarações desnecessárias costumam ser as observações 
de um tribunal sobre questões que não estão realmente diante dele, ou conclusões sobre assuntos desnecessários para o resultado 

que o tribunal realmente alcançou, ou explicações abrangentes de todo um corpo de leis, ou simplesmente digressões em grande 
medida irrelevantes”. 
154 SCHAUER, Frederick. Thinking like a laywer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge: Harvard University 
Press, 2012, p. 55-56. 
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Por esta mesma razão, Fredie Didier Junior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria 

de Oliveira sustentam que a obter dictum pode ser definida como   

 

o argumento jurídico, consideração, comentário exposto apenas de passagem na 

motivação da decisão, que se convola em juízo normativo acessório, secundário, 

impressão ou qualquer outro elemento jurídico-hermenêutico que não tenha influência 

relevante e substancial para a decisão155. 

 

Relevante destacar que o problema para se encontrar e/ou diferenciar a ratio decidendi 

e obter dictum de um julgado não é tarefa fácil e tal dificuldade não é exclusiva dos países que 

adotam o sistema da civil law, ou seja, esta árdua tarefa também é enfrentada em países que 

adotam a tradição centenária do commow law, conforme aponta Glanville Williams: 

 

Finding the ratio decidendi of a case is an importante part of the training of a lawyer. 
It is not a mechanical process but is na art that one gradually acquires through practice 

and study156 157. 

 

Em suma, a ratio decidendi e o elemento vinculante do precedente e o seu contraponto, 

o não vinculante, é a obter dictum. 

 

4.7  A técnica de distinção (distinguishing) 

 

O precedente deve ter um balizamento de atuação definido, ou seja, não se pode aplicá-

lo indiscriminadamente quando não haja uma perfeita subsunção do caso concreto com a ratio 

decidendi externada no caso paradigma. 

Nesta linha, a técnica de distinção nada mais é do que a não incidência do precedente 

em um determinado caso concreto. Em outras palavras, é excluída a aplicação do precedente 

judicial apenas para o caso concreto em razão de determinadas particularidades fáticas e/ou 

jurídicas, mantendo-se o precedente válido e com eficácia vinculante para outros processos158. 

Caso o magistrado verifique que o precedente não é aplicável ao caso em questão 

porque os fatos são diferentes, o magistrado deve distinguir (to distinguish) os fatos de forma 

pontual e fundamentada do caso concreto que irá julgar dos fatos do precedente159. Se não for 

                                                             
155 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: 
teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. v. 2. 11. ed. Salvador:  Juspodivm, 
2016, p. 458. 
156 Tradução livre: “Encontrar o ratio decidendi de um caso é parte importante da aprendizagem de um advogado. Não é um 
processo mecânico, mas uma arte que alguém adquire gradualmente com prática e estudo”.  
157 WILLIAMS, Glanvile. Learning the law. Londres, 1978, p. 62. 
158 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC/2015. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense: Método, 2016, p. 1.536. 
159 Registre-se que a técnica do distinguishing não deve ser aplicada de forma enviesada para se obter algo que somente pelo 
overruling pode ser obtido. Conforme lembra a melhor doutrina, nos países da common law não é incomum, ainda que continue 
a ser reprovável, juízes que não querem aplicar os precedentes por considerá-los injustos ou equivocados, simplesmente se 
valerem de uma discutível distinção para se afastar da eficácia vinculante dos precedentes. NEVES, Daniel Amorim 
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possível fazer esta distinção, ele deve aplicar o precedente e indicar em sua decisão as razões 

pelas quais considera que o precedente deve ser modificado pelo tribunal superior160.  

Discorrendo sobre o tema, Marcus Vinicius Rios Gonçalves entende que caberá ao 

julgador, ao aplicar a tese jurídica adotada no precedente obrigatório,  

 

a) verificar se o caso sub judice é assemelhado ou se existe distinção entre a situação 

concreta e as que deram ensejo ao precedente e b) verificar se o entendimento não 
ficou superado (artigo 389, § 1º, VI). Assim, somente se a situação não for distinta, 

mas assemelhada à anteriormente examinada, é que o precedente será aplicado, com 

eficácia obrigatória. Constatando o juiz a distinção (distinguishing), ele poderá não 

aplicar a tese jurídica, fundamentando a sua decisão na distinção dos casos. Em 

síntese, o juiz deve confrontar o caso concreto com aqueles que deram origem à tese 

jurídica para verificar se são análogos ou distintos. Se análogos, deve aplicar a tese 

jurídica, nos casos de precedentes vinculantes; se não, fica livre para decidir conforme 

o seu convencimento, podendo não aplicar a tese, se entendê-la inadequada, dada a 

distinção de situações; ou aplicá-las se, apesar da distinção, entender que essa é a 

melhor solução161. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao julgar recurso de apelação n. 

1015715-26.2018.8.26.0005162 em que o objeto central da discussão é a rescisão contratual, 

optou por aplicar a técnica do distinguishing tendo em vista que o caso concreto é diverso da 

tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 938. 

Ao analisar mais uma aplicação prática do distinguishing, tem-se outro julgamento 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

O Supremo Tribunal Federal julgou recurso extraordinário com repercussão geral que 

o Estado não está obrigado a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA163. O Superior 

Tribunal de Justiça também julgou os recursos especiais 1712163/SP e 1726563/SP, firmando 

                                                             
Assumpção. Novo CPC/2015. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense/Método, 2016, p. 1.537.  
160 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 197-

198. 
161 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 906. 
162 APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de unidade imobiliária ainda na planta – Sentença de parcial procedência, para 
declarar rescindido o contrato e condenar a vendedora à restituição de 80% dos valores pagos – Insurgência do comprador – 
Acolhimento em parte – Apelada que, de fato, deixou de apresentar a documentação necessária para que o apelante pudesse 
obter o financiamento imobiliário pactuado – Mora da apelada, portanto, inquestionável – Necessidade de restabelecimento 
das partes ao status quo ante – Súmula n. 543 do c. Superior Tribunal de Justiça – Devolução da integralidade dos valores 
pagos que é de rigor, inclusive da taxa de corretagem, tendo em vista que não se discute a legalidade de repasse da cobrança 

desta verba, decorrendo a condenação tão apenas da mora contratual – Distinguishing entre o caso concreto e a tese fixada no 
julgamento do Tema 938, pelo c. Superior Tribunal de Justiça – Danos materiais – Alegação de prejuízo financeiro em razão 
de o saldo de FGTS do apelante estar vinculado ao fundo de mútuo da privatização da Vale do Rio Doce, o qual teria rendido 
96% no período em que o contrato firmado entre as partes perdurou, deixando ele, por isso, de ganhar R$11.119,32 – Ausência 
de provas de que o saldo de FGTS estivesse realmente vinculado ao referido fundo – Sem prova do prejuízo, não há que se 
falar em indenização – Danos Morais – Reparação – Descabimento – Ofensa à honra ou à personalidade do apelante não 
configurada – Mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual – Sentença mantida – RECURSO PROVIDO EM 
PARTE, apenas para determinar o reembolso integral de valores pagos, inclusive os relativos à comissão de corretagem.  

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível 1015715-26.2018.8.26.0005; Rel. Rodolfo Pellizari; Órgão 
Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V – São Miguel Paulista – 4ª Vara Cível; j. 30-10-2019; Registro: 31-
10-2019.  
163 Recurso Extraordinário n. 657718, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 
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a tese no regime de recursos repetitivos em que as operadoras de planos de saúde não estão 

obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Ocorre que no presente caso, 

a ação foi julgada procedente pelo juízo a quo determinando que a ré preste todo o tratamento 

necessário à autora. Não satisfeita, a ré interpôs recurso de apelação, o qual foi negado 

provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. Em ato sequencial, interpôs recurso 

especial e, assim, foi determinado pelo desembargador presidente do Tribunal de Justiça de São 

Paulo que os autos fossem encaminhados ao relator para reapreciação da matéria nos termos do 

artigo 1.030, II, Código de Processo Civil/2015. Ao reapreciar a matéria, foi negado provimento 

por votação unânime com base na técnica do distinguishing, pois ficou demonstrada a 

inexistência de similaridade fática do caso concreto com as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça. Ao contrário do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso em questão, o 

medicamento estava registrado na Anvisa, por isso, a obrigação da ré em custear o 

tratamento164. 

Ao julgar o recurso especial 1.359.976-PB de relatoria do Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, foi utilizada a técnica da superação nos seguintes termos: 

 
Essa orientação jurisprudencial, todavia, não se aplica ao caso em questão. Não se 

trata de uma ação de exibição de documentos propriamente dita, uma vez que não se 

busca a prova de fatos contra a demandada, mas a identificação do terceiro 
responsável pela autoria de atos ilícitos [...]. Em situações como a dos autos, em que 

a busca e apreensão de documentos e a confissão não surtiriam os efeitos esperados, 

a fixação de astreintes mostra-se a medida mais adequada para garantir a eficácia da 

decisão que determina o fornecimento de informações de dados de usuário em sítio 

eletrônico. Por fim, destaque-se que não se está aqui desconsiderando o entendimento 

sumular, mas apenas se estabelecendo uma distinção em face das peculiaridades do 

caso – técnica das distinções (distinguishing). REsp 1.359.976-PB, Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino, j. 25-11-2014, DJe 2-12-2014. 

 
 

Importante frisar que no projeto de lei do Código de Processo Civil/2015, o instituto 

do distinguishing estava previsto no § 5º do artigo 521, porém, foi excluído na aprovação final 

do texto. O dispositivo previa que o precedente ou a jurisprudência dotada do efeito vinculante 

não precisaria ser arguida quando o órgão julgador distinguisse o caso sob julgamento, 

demonstrando fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática 

distinta ou questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica diversa. 

                                                             
164 APELAÇÃO – REAPRECIAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO 
FÁRMACO LUCENTIS – TESE DEFINIDA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO, QUE DESOBRIGA AS 
OPERADORAS DE SAÚDE A FORNECEREM MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA – 
DISTINGUISHING – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA – CASO CONCRETO EM QUE A MEDICAÇÃO 

PRESCRITA CONTA COM REGISTRO NA ANVISA – MANTIVERAM O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível 1014178-29.2017.8.26.0005; Rel. Alexandre Coelho; Órgão 
Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V – São Miguel Paulista – 1ª Vara Cível; j. 20-01-2014; Registro: 04-
09-2019. 
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Nesse sentido, se não houver igualdade entre os fatos discutidos na demanda e a tese 

jurídica que amparou o precedente, este sofrerá o efeito da distinção. Logo, o precedente será 

afastado. 

 

4.8  A técnica de superação do precedente total (overruling) ou parcial (overriding) 

 

O direito como técnica de contenção social é dinâmico, pois nada mais faz do que 

espelhar padrões de comportamento de uma determinada sociedade. Assim, se a sociedade 

evolui ao longo do tempo mudando suas pautas de condutas, nada mais natural do que se 

atualizar também determinadas interpretações normativas para haver a perfeita sincronização à 

nova realidade social. Portanto, nos parece correto afirmar que os precedentes nascem para 

serem estáveis, mas jamais perpétuos. 

Ao contrário da distinção, a superação da tese jurídica tem a finalidade de afastar o 

precedente judicial como fonte vinculante. Importante entender que o precedente é uma decisão 

judicial que já foi transitada em julgado, razão pela qual a superação da tese jurídica consagra 

o entendimento de que deixará de ter eficácia vinculante e/ou persuasiva, quando substituída 

por outra decisão. 

O artigo 927, § 4º, do Código de Processo Civil exige que a superação da tese jurídica 

seja fundamentada, devendo considerar os princípios da segurança jurídica, igualdade e 

confiança. Vale lembrar que a superação de um precedente pode ser total (overruling) ou parcial 

(overriding). 

Segundo Fredie Didier Junior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, “o 

overriding não implica a substituição da norma do procedente, entretanto, um novo 

posicionamento restringe sua incidência”165. Há, assim, uma verdadeira aproximação entre as 

técnicas da revogação parcial e do distinguishing. 

Tendo em vista o avanço jurídico contemporâneo, cada vez mais é exigido da 

jurisdição constitucional e também processual adequação ao momento atual. Assim, o 

overruling é considerado iniciativa judicial mais radical. Isso porque, por meio dessa técnica, o 

precedente é superado ou revogado166. 

                                                             
165 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: 
teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. v. 2. 11. ed. Salvador:  Juspodivm, 
2016, p. 521. 
166 “O juiz também poderá deixar de aplicar o precedente vinculante quando verificar a superação do entendimento (overruling). 

No nosso sistema, a superação do entendimento há de ser sempre expressa e fundamentada, na forma do artigo 927, § 4º, do 
CPC. Os §§ 2º a 4º do artigo 927 tratam da questão da superação do entendimento, estabelecendo que a alteração da tese jurídica 
de súmula ou julgamento de casos repetitivos pode ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos 
ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese, podendo haver a modulação dos efeitos da alteração no interesse 
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4.9  A técnica da sinalização (signaling) ou do “julgamento-alerta” 

 

A vida em sociedade é um verdadeiro organismo vivo, ou seja, as relações sociais não 

nascem, mudam ou extinguem-se de forma abrupta; ela é um processo de mutação paulatina 

decorrente do seu próprio amadurecimento. Com a evolução dos precedentes não seria 

diferente.  

Uma norma jurídica pode ao longo do tempo sofrer uma espécie de mutação social, 

onde sua aplicabilidade já começa a não fazer mais sentido em determinado momento histórico. 

Em outras palavras, é uma espécie de fadiga e perda de suporte social.  

Por vezes esta defasagem da norma não se mostra ainda, por si só, suficiente e idônea 

para uma superação radical do precedente. Há indícios que apontam para a mudança, mas que, 

por inúmeras razões, ainda não estão suficientemente maduras, ou seja, trata-se de uma norma 

em processo de mutação hermenêutica. 

Nestas hipóteses, a técnica de sinalização (signaling) ou do “julgamento-alerta” 

funciona como uma forma de acomodação entre a zona cinzenta do entendimento passado e do 

novo que se seguirá. Nesta mesma linha de pensamento, Lucas Buril de Macêdo define a 

sinalização como a “técnica pela qual o tribunal, muito embora continue a seguir o precedente, 

esclarece à sociedade que ele não é mais confiável. Assim, a partir desta técnica, o tribunal abre 

caminho para uma futura superação”167.  

Sobre a funcionalidade adicional da técnica da sinalização ou do julgamento-alerta, 

Luiz Guilherme Marinoni conclui:   

 

quando é difícil saber, diante das particularidades das relações que se basearam no 

precedente, se o imediato overruling com efeitos prospectivos é suficiente para 
garantir a justificada confiança, torna-se prudente apenas sinalizar para a revogação 

futura, dando aos advogados tempo para preparar seus clientes no sentido de que não 

mais poderão se pautar no precedente168.  

 

Em outras palavras, a técnica da sinalização ou julgamento-alerta serve ainda para dar 

tempo aos interessados de debaterem previamente a questão.  

                                                             
social e da segurança jurídica, pelo STF ou pelos tribunais superiores”. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito 

processual civil esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 906.  
167 MACÊDO, Lucas Buril de. O transplante jurídico de técnicas para aplicação de precedentes – análise específica da 

transformação (transformation), sinalização (signaling) e superação antecipada (anticipatoy overruling). In: (org.) NUNES, 
Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015 
– estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2017, p. 687.  
168 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 342-343. 
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Vale destacar que a técnica da sinalização ou do “julgamento-alerta”, guardadas as 

devidas proporções, muito se assemelha com o fenômeno da “inconstitucionalidade 

progressiva” usado no Supremo Tribunal Federal169. 

Por fim, a sinalização não precisa estar destacada em capítulo próprio, bastando para 

tanto que o Tribunal que julga o precedente debata a questão de forma fundamentada de maneira 

que seja possível identificar o esgarçamento daquela interpretação que futuramente será 

modificada.  

                                                             
169 Confira-se entendimento do Supremo Tribunal Federal: no julgamento do HC 70.154/RS (Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 
1º-7-1993), o STF aplicou a técnica da lei ainda constitucional, originária do direito constitucional germânico, na qual se 
reconhece que determinadas peculiaridades fáticas ou sociais impõem o reconhecimento temporário da validade de uma norma, 
não obstante seja ela a rigor inconstitucional, para evitar uma situação de anomia ou de dano ainda maior à ordem 
constitucional. O leading case, no direito comparado, dizia respeito à lei sobre casamentos mistos editada sob o regime nazista. 

Ainda que a referida lei, porque discriminatória, fosse manifestamente inconstitucional em face da nova Constituição da 
República Federal da Alemanha, o Tribunal Constitucional daquele país se viu obrigado a reconhecê-la como “ainda 
constitucional”, à constatação de que a declaração da sua inconstitucionalidade acarretaria lacuna normativa intolerável. Já no 
HC 70.154/RS, paradigma da adoção dessa tese no direito constitucional brasileiro, o STF reconheceu incidentalmente como 
ainda constitucional a lei que assegurava prazo em dobro às defensorias públicas ao entendimento de que a situação de 
desorganização administrativa das defensorias públicas – naquele momento as defensorias públicas ainda não existiam na 
maioria dos estados da Federação – legitimava o tratamento desigual, e a elas favorável, em relação ao Ministério Público. A 
lei deixaria de ser constitucional, assim, quando as defensorias públicas adquirissem nível de organização equivalente ao dos 

Ministérios Públicos, situação em que o tratamento desigual previsto na lei em questão passaria a traduzir afronta ao devido 
processo legal. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.127, Rel. Min. Edson Fachin, voto da Min. Rosa Weber, j. 15-10-
2015, DJE 11-5-2016. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/publicacaoTematica/verTema.asp?lei=5235#5312. Acesso 
em: 22 ago. 2020.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931367
http://www.stf.jus.br/portal/publicacaoTematica/verTema.asp?lei=5235#5312
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5  AÇÃO RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO A PRECEDENTE JUDICIAL 

 

Com a Constituição Federal de 1988 houve, inegavelmente, uma explosão de direitos170, 

o que levou a uma litigiosidade em massa espalhada em um território de dimensões continentais 

composto por 27 Justiças Estaduais (26 estados e um Distrito Federal), além da Justiça Federal, 

do Trabalho, Eleitoral e Militar. 

Neste sentido, afirma-se que o Brasil é um dos países com maior litigiosidade do mundo, 

maior número de advogados do mundo e maior número de faculdades do mundo, razão pela 

qual qualquer dispersão hermenêutica/jurisprudencial de regras, normas e/ou princípios 

jurídicos tem efeitos danosos ao sistema na medida em que acaba por retroalimentar esta 

avalanche de ações judiciais em virtude da própria insegurança jurídica causada. 

Pois bem, o direito, como técnica de contenção social, deve ser pautado pela coerência 

e pela uniformidade. Decisões judiciais divergentes para um mesmo suporte fático são 

disfuncionais ao sistema e acabam não atingindo ao fim precípuo do direito, qual seja, a 

pacificação social. Em outras palavras, a chamada jurisprudência lotérica tem um efeito danoso 

no seio social haja vista que acaba fomentando tensões sociais ao invés de combatê-las. 

Em suma, os precedentes criados pelas Cortes Superiores visam, em alguma medida, 

evitar a anarquia interpretativa das normas. Neste mesmo sentido, Ronaldo Cramer e Luiz 

Henrique Volpe de Camargo171 entendem que “a previsão do sistema de precedentes é oportuna 

e necessária, para dar mais segurança jurídica e isonomia à produção judicial, constituindo, 

ainda, um importante remédio para mitigar o problema das ações repetitivas que assoberbam a 

máquina judiciária”. 

Precedente judicial e ação rescisória são, portanto, pontos distintos de uma mesma 

trajetória, conforme melhor estudado nos tópicos abaixo.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
170 E neste ponto tomamos a liberdade de criticar a Constituição Federal de 1988 pois, no nosso entendimento, enraizou em 
nossa cultura a expressão “direitos máximos, deveres mínimos”.   
171 CRAMER, Ronaldo; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe de. Os precedentes vinculantes no CPC/2015: A interpretação do 
art. 927. In: Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização da jurisprudência 

após o primeiro ano de vigência do novo CPC – em homenagem à Teresa Arruda Alvim (org.) Bruno Dantas, Cassio 
Scarpinella Bueno, Cláudia Elisabete Schwerz Cahali e Rita Dias Nolasco. São Paulo: RT, 2017, p. 486. 
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5.1  O significado e o alcance da expressão “norma jurídica” (artigo 966, V, Código de 

Processo Civil)  
 

O Código de Processo Civil/2015 substituiu a expressão anteriormente usada no artigo 

485, V, do Código de Processo Civil/1973 “violação literal à lei” pela expressão “violar 

manifestamente norma jurídica”172. 

Para justificar o cabimento da ação rescisória, não basta o simples argumento de 

injustiça da sentença ou a inadequação no exame das provas. É necessário que o julgamento 

tenho sido realizado de forma a afrontar diretamente a norma jurídica, seja ela de cunho 

constitucional ou infraconstitucional. 

Importante esclarecer que os conceitos técnicos de “lei” e de “norma jurídica” não se 

confundem, ou seja, lei não é sinônimo de norma jurídica e norma jurídica não é sinônimo de 

lei 173 . Neste sentido, pergunta-se: o que significa norma jurídica e qual o alcance desta 

expressão? 

Para responder à pergunta, recorremos às colocações de Welder Queiroz dos Santos:  

 
Antes da interpretação e aplicação das espécies normativas ao caso concreto, não há 

propriamente norma jurídica, e sim um texto que representa o direito. Riccardo 

Guastini leciona que “a norma é (parte de) um texto interpretado”, considerando 

interpretação jurídica “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto normativo”, 

assim entendido como “qualquer documento elaborado por uma autoridade 

normativa”. 

[...] 

Giovanni Tarello afirma que uma norma é significado adstrito de uma ou mais 

disposições e, por isso, exige a atividade interpretativa174. 

 

                                                             
172 “Como se viu, a ação rescisória no CPC/1973 era cabível quando houvesse violação à literal disposição de lei. A referência 
ali utilizada era a lei. A clássica concepção da separação de poderes fez consolidar os princípios da legalidade e da reserva  da 
lei, expressões que possuem, cada vez mais, um sentido diferente do seu significado originário. A legalidade determina que as 
situações jurídicas sejam estabelecidas mediante a lei, principal fonte do direito por muito tempo. Atualmente, é mais adequado 

utilizar a expressão juridicidade, em vez de legalidade. A lei não é a fonte do Direito, mas apenas uma delas. O Direito deve 
ser compreendido a partir do ordenamento jurídico, tendo a Constituição com a principal fonte. A expressão “princípio da 
constitucionalidade” também é mais adequada do que “princípio da legalidade”. Considerando que o ordenamento se compõe 
da Constituição, das leis, de negócios jurídicos, de atos infralegais, o mais adequado mesmo seria o termo “princípio da 
juridicidade”. DIDIER JUNIOR, Fredie. Ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. In: (org.). DANTAS, Bruno; 
BUENO, Cassio Scarpinella; CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz; NOLASCO, Rita Dias. Questões relevantes sobre 

recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização da jurisprudência após o primeiro ano de vigência do 
novo CPC – Em homenagem à Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2017, p. 282.  
173 Sobre a importância da lei como ponto de partida, vale conferir observação de Hermes Zaneti Junior: “A lei é um poderoso 
instrumento indutivo da mudança cultural, deve servir à razão, significa dizer que, especialmente em matérias contraintuitivas, 
como o estabelecimento de uma cultura dos precedentes, que esperar por uma mudança gradual e espontânea da sociedade 
pode não surtir efeitos. Para exemplificar, basta lembrar do nosso passado recente. A função civilizatória da legislação no Brasil 
produziu grandes mudanças nos últimos anos, a proibição de fumar em locais públicos, a obrigatoriedade do uso do cinto de 
segurança, o fornecimento de medicamentos para pacientes com AIDS, são apenas alguns dos exemplos de como as práticas 
sociais podem ser moduladas mediante medidas legais, administrativas e judiciais. A atividade legislativa dos tribunais 
integrada à atividade legislativa pode acelerar ainda mais as mudanças civilizatórias de que a sociedade brasileira tanto depende. 

Isto pode ocorrer em qualquer país”. ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes 
normativos formalmente vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 392.  
174 SANTOS, Welder Queiroz dos. Ação rescisória por violação a precedente. Tese (Doutorado em Direito), Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018, p. 83. 
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A propósito, Nelson Nery Junior e Georges Abboud, ao atualizarem a obra Tratado da 

Ação Rescisória, de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, traçam um importante paralelo 

hermenêutico entre norma e texto de lei. Segundo os autores, a norma é produzida na linguagem 

e produto da interpretação do jurista na solução dos casos: “a norma é obra do jurista produzida 

na linguagem, e, sem a presença da interpretação, a obra não se faz presente”175. 

Tal qual Nelson Nery Junior e Georges Abboud, Fredie Didier Junior e Leonardo 

Carneiro da Cunha defendem:  

  

no contexto da atual metodologia jurídica, texto normativo e norma jurídica não se 

confundem. Há textos dos quais se constroem normas; há textos que não geram 

qualquer norma; há norma sem texto; há norma que se constrói a partir da conjugação 

de diversos textos. Ela é, na verdade, resultado da interpretação que se faz do texto ou 

do enunciado normativo176. 

 

No mesmo sentido, Humberto Ávila:  

 

o importante é que não existe correspondência entre norma e dispositivo, no sentido 

de que sempre que houver dispositivo haverá uma norma, ou sempre que houver uma 

norma deverá haver um dispositivo que lhe sirva de suporte. Em alguns casos há 

norma mas não há dispositivo. Quais são os dispositivos que preveem os princípios 

da segurança jurídica e da certeza do Direito? Nenhum. Então há normas, mesmo sem 
dispositivos específicos que lhes deem suporte físico177.  

 

Destaca-se que a norma jurídica violada pode ser originária de qualquer natureza (lei 

ordinária, delegada, complementar, estadual, municipal), constitucional, costumeira, 

regimental, administrativa, internacional, decorrente de lei orgânica, medida provisória ou 

decreto, etc. Também não há restrições quanto à norma jurídica violada ser processual ou 

material, de direito público ou privado178. 

Em interessante estudo sobre o tema, Hermes Zaneti Junior observa que à luz da 

Constituição Federal de 1988 e do Código de Processo Civil/2015, já não cabe mais aquela 

velha e desgastada distinção entre princípio e regra, onde os princípios ocupavam uma posição 

secundária e genérica em relação à objetividade e concretude das regras. Para o autor, frente ao 

                                                             
175  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  

Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 45.  
176 DIDIER JUNIOR, Fredie. Ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. In: (org.). DANTAS, Bruno; BUENO, 
Cassio Scarpinella; CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz; NOLASCO, Rita Dias. Questões relevantes sobre recursos, ações 

de impugnação e mecanismos de uniformização da jurisprudência após o primeiro ano de vigência do novo CPC – Em 
homenagem à Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2017, p. 283. 
177 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 22. 
178 DIDIER JUNIOR, Fredie. Ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. In: (org.). DANTAS, Bruno; BUENO, 

Cassio Scarpinella; CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz; NOLASCO, Rita Dias. Questões relevantes sobre recursos, ações 

de impugnação e mecanismos de uniformização da jurisprudência após o primeiro ano de vigência do novo CPC – Em 
homenagem à Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2017, p. 280. 
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novo modelo aproximativo da common law e civil law proposto pelo Código de Processo 

Civil/2015, tanto os princípios quanto as regras são normas, uma vez que 

 

ambos exprimem o dever ser –, ambos são formulados com as expressões deônticas 

básicas: mandado, permissão e proibição. [...] nas regras e nos princípios identificam-

se razões para juízos concretos de dever ser, muito embora de espécie bem diferente. 

Enquanto os princípios exprimem razões prima facie, as regras exprimem razões 

determinativas179. 

 

De mais a mais, o princípio da lógica jurídica é composto de três elementos, quais 

sejam: (i) identidade, (ii) não contradição (iii) princípio do quarto excluído (ou a lei obriga, ou 

proíbe ou permite). Logo, o estudo do direito através da linguagem (semiótica jurídica) se 

desdobra em sintática e semântica. Enquanto a sintática é a relação das normas com as próprias 

normas, a semântica é a relação significante/significado (relação texto normativo). Assim, 

podemos afirmar que a interpretação jurídica nada mais é do que se atribuir um significado real 

e compreensível a um texto legal. 

Transportando a mesma lógica para o Código de Processo Civil/2015, Francisco 

Cavalcanti Pontes de Miranda, já à época do Código de Processo Civil/1973,  entendia que “no 

artigo 485, V, do Código de Processo Civil, ‘literal disposição de lei’ é ‘literal disposição de 

qualquer fonte de direito’”180. Pois bem, é neste contexto que o Código de Processo Civil/2015 

permite o ajuizamento da ação rescisória por violação a precedente. E não podia ser diferente 

diante do conteúdo do artigo 927181 do diploma. Este também é o entendimento de Marcelo 

Abelha Rodrigues: 

Considerando que o legislador processual adotou o caráter vinculante aos precedentes, 

não nos afigura impossível a utilização da ação rescisória seja voltada a fulminar 

determinada norma jurídica aplicada a um determinado caso concreto onde, esta 

norma jurídica seja um precedente judicial, um direito judicial produzido pelos 

tribunais. Se têm caráter vinculante e se são estabelecidos como premissa maior para 

a solução de um caso concreto, então são “norma jurídica” para fins do artigo 966, V, 

                                                             
179  ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 294-295. 
180  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  
Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 339. 
181 Artigo 927.  Os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das 
súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.§ 1º Os juízes e os 
tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. § 2º A 
alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de 
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. § 3º 
Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela 
oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança 

jurídica. § 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos 
repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, 
da proteção da confiança e da isonomia. § 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão 
jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art489%C2%A71
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do Código de Processo Civil. É claro que este controle, tal como acontece com as 

demais normas jurídicas, só pode ser feito em cada caso concreto pelo vencido na 

demanda em que houve a referida violação manifesta da norma jurídica182. 

 

 

Assim, podemos afirmar que o Código de Processo Civil, ao instituir o caráter 

obrigatório e vinculante dos precedentes listados no artigo 927, autorizou, expressamente, o 

Poder Judiciário a “produzir” “pautas de conduta mandatória”, razão pela qual entendemos que 

a violação manifesta de um precedente (que por ser uma das espécies do gênero norma jurídica) 

pode sim ser objeto do ajuizamento da ação rescisória fundada no artigo 966, V, do Código de 

Processo Civil/2015183. 

Segundo Rafael Knorr Lippmann, caso a determinado precedente tenha sido atribuída 

força obrigatória – independentemente da fonte dessa vinculatividade, cultural como na 

common law ou legal como no Código de Processo Civil/2015 – a norma jurídica dele extraída 

deverá incidir sobre todos os demais casos que comportem o mesmo contexto fático-jurídico184. 

A inclusão dos §§ 5º e 6º ao artigo 966 do Código de Processo Civil pela Lei Federal n. 

13.256/2016 (ainda que formalmente inconstitucionais, como será tratado adiante), retirou 

qualquer dúvida ainda existente acerca do cabimento da ação rescisória por violação de 

precedente, desde que haja, por óbvio, a manifesta violação conforme abordado.  

Importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça 185  tem entendido que, ao 

contrário dos Recursos Especial e Extraordinário, nos quais se exige o prequestionamento da 

norma violada, no manejo da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, do Código de 

Processo Civil não se exige que a norma em debate tenha sido expressamente mencionada na 

decisão que se pretende rescindir.  

Sendo a flagrante186 violação à norma jurídica a causa de pedir da ação rescisória, torna-

se mandatório, sob pena de inépcia da petição inicial, que a parte indique expressamente qual 

norma está sendo contestada. Não é necessário que a parte indique o exato número do artigo, 

                                                             
182 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.353-1.354. 
183 Também neste sentido a doutrina de Welder Queiroz dos Santos: “A norma jurídica é o resultado da interpretação das fontes 
de direito. [...] As interpretações que fixaram teses jurídicas à luz de determinados fatos em determinado momento histórico 
são fontes do direito que devem ser observadas pelos juízes e tribunais em julgamentos de casos semelhantes. SANTOS, Welder 
Queiroz dos. Ação rescisória por violação a precedente. Tese (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018, p. 188.   
184 LIPPMANN, Rafael Knorr. Ação rescisória por ofensa a precedente – proposta interpretativa do art. 966, § 5º, do CPC. 
Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018, p. 328. 
185 “Processo Civil. Ação Rescisória. Violação à Literal Dispositivo de Lei. Necessidade de Prequestionamento no Julgado 
Rescindendo. A jurisprudência do colendo Pretório Excelso e a doutrina encontram-se orientadas no entendimento de que a 
ação rescisória alicerçada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil não exige que a indigitada norma apontada como 
infringida tenha sido prequestionada no r. julgado rescindendo. Recurso provido”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
REsp. 468.229/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08-06-2004, DJ 28-06-2004, p. 384. 
186 Para Rafael Knorr Lippmann, essa violação terá sido manifesta, como o exige o dispositivo, quando construída e aplicada 
de forma não universalizante, isto é, quando não se revelar a mais adequada à solução de todos os casos similares àquele 
julgado. LIPPMANN, Rafael Knorr. Ação rescisória por ofensa a precedente – proposta interpretativa do art. 966, § 5º, do 
CPC. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018, p. 327.  
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parágrafo ou inciso da lei, desde que o conteúdo da norma contestada seja identificável. Quanto 

mais não seja, para os casos de ação rescisória ajuizada por violação de precedente obrigatório, 

necessário indicar o número do processo que lhe deu origem. Também é possível indicar o texto 

normativo que foi objeto de interpretação pelo precedente187.  

Portanto, se os precedentes judiciais são obrigatórios e se amoldam dentro do conceito 

de norma jurídica (por criarem Direito), a não observância da referência decisória proferida em 

sede de (i) controle concentrado de constitucionalidade e súmulas vinculantes do Supremo 

Tribunal Federal; (ii) acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas; (iii) enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e; (iv) 

orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, pode sim dar ensejo 

ao cabimento da ação rescisória para desconstituição da coisa julgada.  

 

5.1.1  O conceito “norma jurídica” abrange também a manifesta violação de 

princípios? 

 

Outra questão de grande relevância é saber se o conceito norma jurídica abrange 

também os princípios que, uma vez manifestamente violados, dariam ensejo ao ajuizamento da 

ação rescisória. 

Podemos definir de modo bastante objetivo (e sem ter a pretensão de esgotar o tema) 

que princípios nada mais são do que “cânones hermenêuticos” ou “vetores interpretativos” do 

direito188. Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição189 compartilham da mesma visão 

segundo a qual os princípios influem na configuração das pautas de conduta: são direito, são 

normas jurídicas. E prosseguem: “A ofensa aos princípios jurídicos sempre esteve, a nosso ver, 

abrangida pela expressão “ofensa à literal disposição de lei” e agora, sem dúvida, pela nova 

dicção da lei, que menciona manifesta violação à “norma jurídica”. 

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior:   

 

 

                                                             
187 DIDIER JUNIOR, Fredie. Ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. In: (org.). DANTAS, Bruno; BUENO, 
Cassio Scarpinella; CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz; NOLASCO, Rita Dias. Questões relevantes sobre recursos, ações 

de impugnação e mecanismos de uniformização da jurisprudência após o primeiro ano de vigência do novo CPC – Em 
homenagem à Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2017, p. 281. 
188 Segundo Paulo Bonavides, “a demonstração do reconhecimento da superioridade e hegemonia dos princípios na pirâmide 
normativa; supremacia que não é unicamente formal, mas sobretudo material, e apenas possível na medida em que os princípios 
são compreendidos e equiparados e até mesmo confundidos com os valores, sendo, na ordem constitucional dos ordenamentos 

jurídicos, a expressão mais alta da normatividade que fundamenta a organização do poder”. BONAVIDES, Paulo. Curso de 

direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 295.  
189 ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 
São Paulo: RT, 2018, p. 237. 
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a adoção da ideia de normas jurídicas, em lugar de disposição de lei, o novo Código 

supera a divergência outrora existente sobre ser cabível ou não a rescisória por 

violação de princípio. Se tanto as regras (leis) como princípios são normas, restou 

certo que o regime atual autoriza rescisória por violação manifesta tanto das regras 

legais como dos princípios gerais190. 

 

Embora pareça consenso que os princípios por serem “vetores interpretativos” são 

norma jurídica, a problemática decorre do campo de atuação dos princípios que é extremamente 

alargado e elástico, fato que, evidentemente, demanda maior cuidado na hipótese de cabimento 

da ação rescisória com fundamento em violação de princípios. Sobre o campo de incidência 

alargado dos princípios e a sua semelhança com as “cláusulas gerais”, Willis Santiago Guerra 

Filho se manifesta:   

regras e princípios distinguem-se: a) quanto à sua estrutura lógica e deontológica, pela 

circunstância de as primeiras vincularem-se a fatos hipotéticos (Tatbestande) 
específicos, um determinado funtor ou operador normativo (“proibido, “obrigatório”, 

“permitido”), enquanto aqueles outros – os princípios – não se reportam a qualquer 

fato particular, e transmitem uma prescrição programática genérica, para ser realizada 

na medida do jurídico e faticamente possível191 192.  

 

Este também é o entendimento de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda segundo o 

qual “tudo o que é direito é suscetível de ser violado; portanto, de dar ensachas à rescisão [...] 

quando a lei ordena que se apliquem princípios gerais de direito encampa todo o direito não-

escrito e o direito escrito mas esparso”193. 

Assim, entendemos que, guardado o maior cuidado na aplicação prática pelas razões 

expostas, a manifesta violação de princípios configura também violação à norma jurídica 

prevista no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, podendo, portanto, ser fundamento apto 

para o manejo da ação rescisória. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A ação rescisória. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto; OLIVEIRA, Fernanda Alvim 
Ribeiro de; REZENDE, Ester Camila Gomes Norato (coord.). Primeiras lições sobre o novo direito processual civil 

brasileiro de acordo com o novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 717. 
191 GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria da ciência jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 149.  
192 Confira-se também as distinções entre princípios e regras de Hermes Zaneti Junior: “Portanto, princípios são mandados de 
otimização, caracterizados por razões prima facie, que irão se efetivar na máxima medida de suas potencialidades fáticas e 
jurídicas. Já as regras, por sua vez, são normas que somente podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então deve 
ser feito exatamente o que ela exige, nem mais, nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e 
juridicamente possível. Isto significa que a diferença entre regras e princípios é qualitativa e não de grau. Toda norma ou é uma 

regra ou é um princípio”. ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos 
formalmente vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 296.  
193  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  
Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 335. 
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5.1.2  O conceito “norma jurídica” abrange também a manifesta violação de costumes? 

 

Uma questão relevante a ser pontuada é saber se a manifesta ofensa a um costume estaria 

também dentro do conceito de norma jurídica e, portanto, seria passível do ajuizamento de uma 

ação rescisória. 

É inequívoco que o ordenamento jurídico brasileiro engloba o costume como fonte do 

direito. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é clara neste sentido em seu artigo 

4°: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”. 

Segundo Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda,  

 

Quanto à “literal disposição de lei”, que está no artigo 485, V, temos sempre mostrado 

que não se pode acolher opinião apegada ao adjetivo. Letra, literal, está aí, como 

expresso, revelado. O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil não pode ser 

postergado: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 

os costumes e os princípios gerais de direito”. Dizer-se que, ao sentenciar, invocando 

costume ou princípio geral de direito, o juiz o ofende, apenas erra in procedendo, é 
erradíssimo. Sentenças proferidas contra algum costume, que se aponta como 

existente, escritível ou já escrito (“literal”), ou contra algum princípio geral de direito, 

ou contra o que, por analogia, se havia de considerar regra jurídica, são sentenças 

rescindíveis194. 

 

O próprio Superior Tribunal de Justiça já entendeu pelo cabimento da ação rescisória 

por violação de costume, conforme ementa abaixo transcrita: 

 

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS 

– ARTIGO 485, V, DO CPC. – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO 

– POSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

Quando o autor não apresenta os documentos essenciais à compreensão da causa, mas 

o réu os apresenta, fica suprida a deficiência. 

A interpretação do artigo 485, inciso V, do CPC, deve ser ampla e abarca a analogia, 

os costumes e os princípios gerais de Direito (artigo 4º da LICC). 
A interpretação divergente de princípios ou de posicionamento jurisprudencial não 

autoriza a rescisão do acórdão (Súmulas 343 do STF e 143 do TFR). 

Pedido rescisório improcedente. Decisão unânime (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça. AR 822-SP, Rel. Min. Franciulli Neto, 1ª Seção, j. 26-04-2000, DJ 28-08-

2000, p. 50, RSTJ, v. 135, p. 49).  

 

Por outro lado, importante destacar que na ausência de lacuna, em tese, o magistrado 

não deve alçar o costume como fonte primária de aplicação do direito para simplesmente afastar 

a aplicação de uma lei que subjetivamente não lhe parece justa195.  

                                                             
194  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  
Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 318. 
195  RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO 
MONITÓRIA. JULGAMENTO COM BASE NO COSTUME E NO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DISPOSITIVO 
LEGAL EXPRESSO. INTERPRETAÇÃO. CHEQUES EMPRESTADOS A TERCEIRO. FATO INCONTROVERSO. 
RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO. JULGAMENTO: CPC/73. [...] 4. Na ausência de lacuna, 
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Deste modo, se o próprio artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

alça a possibilidade de utilização do direito subsidiário para a solução de demandas, desde que 

haja lacuna na lei, não se justifica a proibição do ajuizamento de ação rescisória contra violação 

de um costume porque, em que pese ser um direito supletivo, direito o é196. 

 

5.2  O momento de formação e a obrigatoriedade automática do precedente 

 

Analisado o cabimento da desconstituição da coisa julgada pela ação rescisória quando 

violado um precedente judicial, necessário verificar agora questão temporal deste complexo 

problema, ou seja, o momento de formação do precedente que pode dar ensejo ao cabimento da 

ação rescisória. 

Da mesma forma que o passado guardado na memória nos ajuda tanto na formação de 

personalidade individual quanto a projetar condutas e cenários futuros, o histórico de 

comportamentos coletivos reiterados e analisados pelo Poder Judiciário ajuda a formar padrões 

decisionais de comportamento que devem, em tese, ser seguidos em uma dada comunidade. 

Assim, podemos afirmar que o precedente não nasce (abruptamente); ele se forma ao 

longo do tempo (assim como a personalidade individual de cada pessoa que vai se amoldando 

conforme nossas experiências de vida).  

Quando há uma corrente de pensamento unívoco em torno da interpretação de 

determinado fato à norma, cria-se um princípio de estabilização jurídica, fazendo, portanto, 

surgir o embrião do precedente sobre determinado assunto. Trata-se, portanto, de uma linha 

evolutiva na técnica de contenção social (direito). Em síntese, o precedente não nasce 

precedente. Ele é um processo argumentativo paulatino que vai se tornando um precedente ao 

longo do tempo. 

                                                             
não cabe ao julgador se valer de um costume para afastar a aplicação da lei, sob pena de ofensa ao artigo 4º da LINDB, 
conquanto ele possa lhe servir de parâmetro interpretativo quanto ao sentido e alcance do texto normativo. 5. A boa-fé objetiva 
é princípio fundamental do ordenamento jurídico, com conteúdo valorativo e nítida força normativa, o qual não se confunde 
com os princípios gerais do direito, mencionados no artigo 4º da LINDB, que têm caráter informativo e universal, e finalidade 
meramente integrativa, servindo ao preenchimento de eventual lacuna normativa. [...] 11. Recurso especial conhecido e 
provido. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1787274-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, Dj. 23-04-2019, 

Dje 26-04-2019.  
196 Segundo Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda: “Chama-se direito subsidiário àquele a que se reportaram as leis, como 
suficiente para subsidiar, completar, integrar o ius scriptum autóctone, ou que, mesmo sem alusão expressa, tem tal função. 
Aliás, a subsidiariedade pode ser entre dois domínios jurídicos do mesmo país. Seja como for, o direito subsidiário, desde que 
se dê a subsidiação, direito é, como a communis opinio, a que se referiam os velhos jurisconsultos. A propósito do recurso 
extraordinário, Pedro Lessa sustentou que se não entendia com ele a função controladora do Supremo Tribunal Federal. Daí, 
terem procurado aplicar tal restrição à rescisória (PEDRO LESSA, Do Poder Judiciário, 113, JORGE AMERICANO, Da Ação 
Rescisória, 2ª ed., 149). Sem razão; porque, se a communis opinio é direito cuja violação permite rescisão, nada justificaria que 

se excluísse o direito subsidiário. Hoje, de regra, a lei não se reporta a fontes estrangeiras ou religiosas, mas pode dar-se 
subsidiariedade interna. De qualquer modo, o direito é um só, seja escrito, seja não escrito”. PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões. Atualizado por Nelson Nery Junior e 
Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 338.  



80 

 

A técnica de precedentes transforma o texto legal estático, do seu nascedouro 

legislativo, em um verdadeiro texto em movimento, dando maior qualidade à norma legal no 

tempo e no espaço em que ela é aplicada.  

Feitas estas observações preliminares, relevante nos debruçarmos sobre quais decisões 

judiciais transitadas em julgado serão passíveis de rescisão a partir do confronto com as diversas 

espécies de precedentes listados no artigo 966 do Código de Processo Civil/2015. 

Sob tal ótica é que Rafael Knorr Lippmann observa: 

 

Apenas no CPC/15 é que as súmulas “não vinculantes” do STF (em matéria 

constitucional) e do STJ (em matéria de lei federal) receberam um “salto de 

autoridade”, passando a figurar no rol de precedentes obrigatórios encampado pelo 

Código (artigo 927, IV). 

Não faria sentido, dessa forma, admitir-se a rescisão de um julgado, a vulneração da 

coisa julgada, sob a alegação de que haveria ele contrastado provimento judicial que, 

erigido sob a vigência do CPC/1973, era desprovido de autoridade determinante sobre 

o julgamento levado a efeito, tal qual se dava com a súmula não constitucional 

(rectius: qualquer súmula de tribunal que não era aquela prevista no artigo 103-A, 

CF)197. 

 

Concordamos com a doutrina citada, haja vista que pela sistemática do Código de 

Processo Civil/1973, todo pronunciamento colegiado que não era súmula vinculante do 

Supremo Tribunal Federal possuía natureza apenas de “precedente persuasivo”198.  

Conforme exposto no capítulo 2, sendo a ação rescisória uma ação de fundamentação 

estritamente vinculada às hipóteses legais, não faria sentido à luz do Código de Processo 

Civil/1973 ampliar em demasia a interpretação daquele dispositivo legal para admitir-se o 

manejo da ação rescisória literalmente atípica. 

 

5.3  A inexistência de precedente quando do trânsito em julgado da decisão 

rescindenda e da formação posterior de precedente obrigatório em sentido 

contrário 

 

Pois bem, partindo destas premissas, a questão é saber se a coisa julgada formada em 

momento anterior à formação de um novo precedente poderá ser desconstituída. Em outras 

palavras, a pergunta que se buscará responder é: o precedente tem força prospectiva (futuro) ou 

retrospectiva (passado) capaz de desconstituir a coisa julgada firmada em data anterior? 

Em que pese a clara possibilidade de evolução jurisprudencial (e isso é indiscutível), 

entendemos pelo não cabimento da ação rescisória por violação de precedente quando este 

                                                             
197 LIPPMANN, Rafael Knorr. Ação rescisória por ofensa a precedente – proposta interpretativa do art. 966, § 5º, do CPC. 
Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018, p. 361. 
198 Na mesma linha: CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 196. 
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precedente é fixado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir 

em prestígio ao princípio da segurança jurídica. Destaca-se aqui uma importante observação: 

Não estamos falando de casos em que havia à época forte oscilação jurisprudencial (Súmula 

343 do Supremo Tribunal Federal). Nestes casos de grave inconsistência jurisprudencial, nosso 

entendimento é diferente e será melhor abordado no tópico 5.6 deste estudo. Para que fique 

claro, a questão abordada neste tópico é aquela em que havia um entendimento unívoco de 

determinada norma e a decisão rescindenda foi decidida conforme tal entendimento, surgindo 

posteriormente ao trânsito em julgado precedente em sentido diverso. 

Ora, o direito serve para pacificar conflitos e não para transformá-los em estado latente 

ad eternum (uma vez a jurisprudência – em maior ou menor velocidade – estará sempre se 

aprimorando)199. 

Parece-nos que o entendimento de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ainda à 

época do Código de Processo Civil/1973 também era pela impossibilidade de retroatividade da 

norma para amparar o ajuizamento de ação rescisória:  

 

[...] não somente com a mudança, ou com o aumento de pressupostos da ação 

rescisória, no pretérito, se ofende a coisa julgada. Qualquer lei que, retroativamente, 

ofenda direito, que a sentença apreciou, ou o ato jurídico perfeito, que foi objeto de 
exame e conclusões pela sentença, ou coisa julgada a que a sentença atendeu, não 

pode ser levada em conta para se invocar a ação rescisória200. 

 

E nem poderia ser diferente frente ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 

1988, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada. Ora, a lógica é a mesma, ou seja, se a própria Constituição Federal não permite que a 

lei retroaja para rescindir a coisa julgada anterior, também não se pode permitir que um 

precedente jurisprudencial firmado pelo Poder Judiciário tenha efeitos retroativos para 

desconstituir a coisa julgada formada antes da fixação do precedente. Em suma, para a mesma 

razão, o mesmo direito.  

É inegável que havendo uma nova interpretação do texto normativo, esta nova 

interpretação acaba por criar nova norma e, tal qual a lei, em regra, não deve retroagir sob pena 

de violação do mais basilar princípio da segurança jurídica.  

                                                             
199 No mesmo sentido é a posição de Rafael Knorr Lippmann: “Com base em tais premissas, fica evidente que só pode ser 
violada norma jurídica que já existia ao tempo da prolação da decisão, definida, portanto, em precedente igualmente anterior a 
ela. O segundo motivo pelo qual não se pode admitir a rescisão de decisão com base em precedente formado posteriormente 
ao trânsito em julgado é, coincidentemente, a razão de ser o próprio “sistema de precedentes”: garantir a estabilidade e a 
segurança jurídica nas relações sociais. LIPPMANN, Rafael Knorr. Ação rescisória por ofensa a precedente – proposta 

interpretativa do art. 966, § 5º, do CPC. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), São Paulo, 2018, p. 368.  
200  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  
Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 695. 
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Nesta mesma linha, Tercio Sampaio Ferraz Junior faz importante apontamento:  

  

quanto à não-retroatividade da lei, trata-se de respeitar o passado em face das 

alterações legais, precavendo-se de tornar ilusórias, retrospectivamente, as 

expectativas legítimas (boa-fé, promessas, acordos, decisões) contidas no evento 

acontecido, por força do poder de revogação. [...] o sentido de um evento passado 

adquire, assim, um contorno próprio, conforme a legislação então vigente, tornando-
se imune ao sentido que lhe atribua a lei posterior. O princípio da irretroatividade 

garante o direito à segurança201. 

 

Em sentido contrário, Welder Queiroz dos Santos defende a possibilidade do 

ajuizamento da ação rescisória quando o precedente é formado posteriormente à coisa julgada: 

 

Se a decisão rescindenda adotou interpretação diversa (portanto equivocada) daquela 

firmada pelos tribunais em sede de precedentes, deve ser admitida a ação rescisória 

por violação a precedentes com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo 

Civil, no prazo previsto em lei. Com efeito, há violação manifesta à norma jurídica 

quando a decisão rescindenda julgou de modo desigual caso semelhante. 

[...] 

Portanto, em caso de inexistência de precedente judicial na época do trânsito em 

julgado da decisão rescindenda e de fixação posterior de precedente em sentido 

contrário à decisão, é cabível ação rescisória, com fundamento no artigo 966, V, do 
Código de Processo Civil202. 

 

Com o devido respeito, embora coerentes as premissas de seu trabalho, discordamos do 

entendimento em questão pelo simples fato de que o mesmo, além de tornar latente e ad eternum 

qualquer demanda judicial, colocando em segundo plano a segurança jurídica, também afronta 

claramente o inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 

 

5.3.1  A modulação nos efeitos dos precedentes como ferramenta adicional de 

previsibilidade e segurança jurídica 

 

É certo que as relações sociais são infinitamente mais dinâmicas que o tempo 

cronológico para a formação de um precedente judicial que servirá como uma pauta de conduta 

futura. Em outras palavras, isto significa dizer que, não raras as vezes, uma orientação 

jurisprudencial definitiva para uma determinada sociedade vem tarde. 

Neste sentido, andou bem o Código de Processo Civil/2015 ao tipificar no artigo 927203, 

§ 3º, a possiblidade de modulação dos efeitos de um precedente vinculante.  

                                                             
201 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Direito: tempo que passa, tempo que fica. São Paulo, Revista USP, n. 81, 2009, p. 45.  
202 SANTOS, Welder Queiroz dos. Ação rescisória por violação a precedente. Tese (Doutorado em Direito), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018, p. 230-231. 
203 Artigo 927. [...]§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais 
superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse 
social e no da segurança jurídica. 



83 

 

Trata-se de técnica processual eficiente trazida pelo Código de Processo Civil/2015 com 

intuito de frear de certa forma a litigiosidade sem fim por parte daqueles que tiveram suas 

situações jurídicas decididas à luz do precedente superado. Trata-se de técnica que ao mesmo 

tempo coíbe o manejo massificado de ações rescisórias para violação de qualquer precedente, 

como também traz segurança jurídica ao fixar um “marco temporal” para a eficácia do novo 

precedente vinculante. 

Segundo Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas,  

 

hoje se reconhece, abertamente, que o Judiciário exerce função normativa. Portanto, 

deve haver regras de direito intertemporal para alterações de posição dos Tribunais, 

principalmente, Superiores. Essas regras podem e devem ser construídas a partir do 

instituto da modulação. [...] a modulação não deve servir única e exclusivamente para 

evitar ações rescisórias. É instituto muito mais eficiente do que a Súmula 343 e deve 

preservar a situação, não só daquele que já foi afetado por decisão judicial transitada 
em julgado, com base em orientação jurisprudencial superada, mas também, daquele 

que agiu com base naquilo que, à época, era o direito: a lei, interpretada pelos 

Tribunais Superiores, à luz da doutrina204 205.  

 

Assim, o ajuizamento de ação rescisória por violação à precedente é cabível desde que 

não haja modulação temporal na decisão que modificou a orientação temporal. Havendo a 

modulação, não nos parece cabível o manejo da rescisória por violar expressamente o princípio 

da previsibilidade e segurança jurídica. 

Por fim, embora a redação do artigo 927, § 3º, utilize a expressão pode haver modulação, 

que traduz uma ideia de facultatividade na técnica da modulação dos efeitos, nos parece 

plenamente cabível o manejo de embargos declaratórios contra a decisão que fixa um 

precedente e nada menciona sobre o marco temporal de seus efeitos, se prospectivos ou 

retrospectivos. Ao nosso ver, poderia o legislador ter usado o verbo “deve” ao invés do verbo 

“pode”, tornando a modulação como regra geral, fato que, evidentemente, traria uma segurança 

jurídica adicional.  

 

 

 

                                                             
204 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 296. 
205 Confira-se ainda: “Vê-se, pois, que a modulação substitui com vantagens a Súmula 343. Primeiro, seus fundamentos são 
razoáveis: preservação de segurança jurídica, resposta adequada ao princípio da confiança. Não é, como se quer com a Súmula 
343, querer-se fazer crer que a decisão estaria “correta” só porque teria sido proferida num momento histórico em que ainda se 

discutia qual deveria ser a tese jurídica adotada, a partir do sentido da norma se viesse a adotar. A Súmula 343 elege critério 
não jurídico e tampouco razoável para sujeitar a decisão à rescindibilidade: o “acaso” de a discussão existir, ou não, quando da 
prolação da decisão. ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova 

Função dos Tribunais Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 298.  
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5.4  A ação rescisória fundada em norma posteriormente julgada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal (artigos 525, § 15º e 535, § 8º do Código de 

Processo Civil)  

 

Este tópico trata da seguinte situação: coisa julgada anterior e declaração posterior de 

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade206 

concentrado ou difuso. 

Conforme observado por Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição  

 

a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 

ação direta tem, como regra, efeito retroativo. Na verdade, ocorrendo essa declaração, 

tem-se que a lei rigorosamente nunca teria integrado o sistema jurídico positivo, pois 

é colidente com a Constituição207 208. 

 

Na mesma esteira, para Alexandre de Moraes,   

 

declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual, a 

decisão terá efeito retroativo (ex tunc) e para todos (erga omnes), desfazendo, desde 

sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências 

dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos 

de qualquer carga de eficácia jurídica, alçando a declaração de inconstitucionalidade 

da lei ou ato normativo, inclusive os atos pretéritos com base nela praticados (efeito 

ex tunc)209. 

 

Como o tempo do Supremo Tribunal Federal conta descompassado do tempo real da 

vida cotidiana, em 1999, através da Lei n. 9.868, foi inserida a possibilidade legal de modulação 

dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar a segurança jurídica. Rege o 

artigo 525, § 15: 

Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 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. 

[...] 

§ 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. 

 

                                                             
206 Para Alexandre de Moraes, por meio do controle concentrado “procura-se obter a declaração de inconstitucionalidade da lei 

ou do ato normativo em tese, independentemente da existência de um caso concreto, visando-se à obtenção da invalidação da 
lei, a fim de garantir-se a segurança das relações jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais. A 
declaração de inconstitucionalidade, portanto, é o objetivo principal da ação, da mesma forma que ocorre nas Cortes 
Constitucionais europeias, diferentemente do ocorrido no controle difuso, característica básica do judicial review do sistema 
norte-americado”. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 766.  
207 ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 
São Paulo: RT, 2018, p. 274. 
208 “Na doutrina brasileira, sempre prevaleceu a tese de que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal em ação direta tem efeito retroativo. Na verdade, ocorrendo essa declaração, tem-se que a lei rigorosamente 
nunca teria integrado o sistema jurídico positivo, pois que colidente com a Lei Maior”. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Recurso Especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 546.  
209 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 793-794. 
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Na mesma linha prevê o artigo 535, § 8º 

 

Artigo 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 

[...] 

§ 8º Se a decisão referida no § 5º 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. 

 

Em suma, há um descompasso/antagonismo temporal entre a decisão rescindenda e o 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, a orientação final e definitiva 

da Corte máxima sobre o texto constitucional vem após a ocorrência do trânsito em julgado da 

demanda. 

Em outras palavras, o artigo acaba por relativizar a coisa julgada, na medida em que 

transforma qualquer decisão transitada em julgado em provisória até um eventual e futuro 

pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery criticam o dispositivo de lei: 

 

Título judicial é a sentença transitada em julgado, acobertada pela autoridade da coisa 

julgada. Esse título judicial goza de proteção constitucional, que emana diretamente 

do Estado Democrático de Direito (CF, 1º, caput), além de possuir dimensão de 

garantia constitucional fundamental (CF, 5º, XXXVI). Decisão posterior, ainda que 

do STF, não poderá atingir a coisa julgada que já havia sido formada e dado origem 

àquele título executivo judicial que aparelha o cumprimento da sentença. 

[...] 

Não pode alcançar, portanto, as relações jurídicas firmes, sobre as quais pesa a 

auctoritas rei iudicatae, manifestações do Estado Democrático de Direito (do ponto 

de vista político-social-coletivo). 
[...] 

Não se trata de privilegiar o instituto da coisa julgada sobrepondo-o ao princípio da 

supremacia da Constituição. A coisa julgada é a própria Constituição Federal, vale 

dizer, manifestação, dentro do Poder Judiciário, do Estado Democrático de Direito 

(CF, 1º, caput), fundamento da República210. 

 

 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero são ainda mais incisivos quanto à 

inconstitucionalidade do dispositivo:  

 

Esse dispositivo do Código de 2015 merece muita atenção, pois é irremediavelmente 

inconstitucional. Note-se que, enquanto o § 14 do artigo 525, CPC, corretamente 

exclui a possiblidade de a superveniente decisão de inconstitucionalidade obstaculizar 

a execução da sentença, o § 15 admite a sua invocação como fundamento para a ação 

rescisória. Trata-se de duas normas claramente contraditórias, de modo que a segunda 

só pode ser compreendida como resultado de uma inserção descuidada, dessas que são 

feitas em uma lei de grande amplitude no apagar das luzes da discussão parlamentar. 

[...] 

                                                             
210 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – novo CPC. São 
Paulo: RT, 2015, p. 1.307-1.308.  
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Tudo isso significa que os juízes e tribunais não devem aplicar o § 15 do artigo 525 

do CPC, dada a sua inescondível e insuperável inconstitucionalidade. Aliás, como se 

verá mais à frente, o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou a 

impossibilidade de ação rescisória baseada em ulterior precedente da sua lavra 

exatamente sob o fundamento de que isso configuraria violação da garantia 

constitucional da coisa julgada211. 

 

No mesmo sentido é o entendimento de Rogério Mollica e Elias Marques de Medeiros 

Neto212. 

Mas não é só. A incongruência avança ainda mais quando estabelece que o prazo para 

a ação rescisória nestes casos será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

Imaginemos o exemplo: determinada sentença operou o trânsito em julgado em 2018. 

O objeto desta ação chega ao Supremo Tribunal Federal através do ajuizamento de uma ADIN 

em 2028. Esta ADIN é julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2038. O prazo para o 

ajuizamento da ação rescisória contra o julgado de 2018 será no ano de 2040, ou seja, 22 anos 

após solucionada a lide. A situação é no mínimo estranha, mas literalmente é isto o que afirma 

o texto legal213. 

Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha tentam dar uma interpretação 

possível para a aplicabilidade deste dispositivo de lei. Entendem que para possibilitar a 

aplicação do § 15 do artigo 525 do Código de Processo Civil: (i) deve o Supremo Tribunal 

Federal modular os efeitos da sua decisão e (ii) fazer a distinção entre a coisa julgada relativa à 

relação jurídica instantânea e relação jurídica de trato continuado ou sucessivo214. 

                                                             
211 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: 
RT, 2017, p. 226-227.  
212 [...] o Novo Código ao possibilitar a reabertura, em certas circunstâncias, do prazo para o ajuizamento de ação rescisória, 
após decisões do STF em sentido contrário à coisa julgada formada, trará grande insegurança, pois as partes nunca saberão se 
a decisão transitada em julgado será definitiva ou se poderá ser revista após eventual decisão posterior do STF. [...] em relação 
às decisões que venham a transitar em julgado após a vigência do Novo Código, a insegurança jurídica reinará, pois nunca se 

saberá se a decisão transitada em julgado será imutável, pois muitos anos após o trânsito em julgado poderá ser prolatada uma 
decisão do STF em sentido diverso, sendo possível a reabertura do prazo para o ajuizamento da Ação Rescisória”. MOLLICA, 
Rogério; MEDEIROS NETO, Elias Marques de. O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Novo Código de Processo Civil: 
considerações sobre a reabertura do prazo para o ajuizamento de ação rescisória e a segurança jurídica. Revista de Processo, 
ano 41, v. 262, p. 223-242, dez. 2016, p. 223-242.  
213 “A aceitação da retroatividade do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre as decisões proferidas pelos tribunais 
significa colocar a coisa julgada sob condição ou em estado de provisoriedade, o que é absolutamente incompatível com o 
conceito e com a razão de ser da coisa julgada. Aliás, a coisa julgada não é apenas condição para a proteção da segurança 

jurídica, como também necessidade indispensável para a existência de discurso jurídico e, portanto, de processo jurisdicional. 
Assim, é até mesmo difícil – para não se dizer contrário aos fundamentos do direito – definir a natureza da decisão que fica sob 
a condição de o Supremo Tribunal Federal não a contrariar. Essa decisão, por não ser dotada do devido recrudescimento, não 
configura verdadeira “decisão final”, mas mero juízo provisório. Constitui, bem vistas as coisas, um juízo sob condição negativa 
imprevisível e temporalmente insuscetível de dimensionamento. Lembre-se que o permissivo inconstitucional da ação 
rescisória fundada em ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal não se contentou com pouco. O § 15 do artigo 525, CPC, 
teve o cuidado de dizer que o prazo da ação rescisória deve ser “contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, o que toca às raias do absurdo”. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação 

rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: RT, 2017, p. 235-236.  
214 “Considera-se relação instantânea “a relação jurídica decorrente de fato gerador que se esgota imediatamente, num momento 
determinado, sem continuidade no tempo, ou que, embora resulte de fato temporalmente desdobrado, só atrai a incidência da 
norma quando estiver inteiramente formado. Exemplo: relação jurídica de indenização pelos danos materiais causados em razão 
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Com o devido respeito aos autores citados, nos filiamos à corrente defendida por Nelson 

Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero pela 

total inconstitucionalidade do § 15 do artigo 525 do Código de Processo Civil/2015. 

Por fim, segundo trazido no item 2.2.4, questão controvertida pode surgir quando a coisa 

julgada se forma em decorrência de intempestividade recursal reconhecida pelo juízo ad quem. 

Conforme analisado, há entendimento de que em caso de intempestividade recursal a decisão 

que inadmite o recurso é meramente declaratória, ou seja, o trânsito em julgado ocorreria no 

dia subsequente ao último dia do prazo e não da decisão do juízo ad quem que não conheceu 

do recurso. Nesta linha, surge o questionamento: seria cabível o ajuizamento de ação rescisória 

por violação de precedente surgido no período compreendido entre a última decisão 

(intempestivamente impugnada) e a decisão de inadmissão do recurso? 

Conforme já afirmamos, nos parece mais acertado o entendimento de que não cabe ação 

rescisória por violação de um precedente firmado após o trânsito em julgado de uma decisão 

por violar flagrantemente o princípio da segurança jurídica.  

Por outro lado, no caso de um precedente firmado entre o lapso temporal da última 

decisão (recorrida intempestivamente) e a decisão do órgão superior que declara intempestivo 

o recurso, entendemos que caberia o manejo da ação rescisória, pois em que pese a discussão 

doutrinária de que a decisão de inadmissão do recurso seja meramente declaratória, é certo que 

esta decisão pode vir muito tempo depois da interposição do recurso intempestivo, motivo pelo 

qual a parte não pode ser penalizada pela morosidade do Poder Judiciário em reconhecer a 

intempestividade recursal. Assim, nestes casos excepcionais, para fins de ajuizamento de ação 

rescisória por violação de precedente judicial, o mais seguro seria contar como data do trânsito 

em julgado a decisão do órgão que inadmitiu o recurso. 

 

 

 

 

 

                                                             
de ato ilícito. Considera-se relação jurídica permanente aquela que “nasce de um suporte de incidência consistente em fato ou 

situação que se prolonga no tempo. Também é conhecida como relação jurídica continuativa. São exemplos as relações 
previdenciárias, alimentícias, de família, locatícias. Normalmente, tais relações envolvem prestações periódicas. Há, ainda, a 
relação jurídica sucessiva: “nascidas de fatos geradores instantâneos que, todavia, se repetem no tempo de maneira uniforme e 
continuada. Como elucida Zavascki, as “relações sucessivas compõem-se de uma série de relações instantâneas homogêneas, 
que, pela sua reiteração e homogeneidade, podem receber tratamento jurídico conjunto ou tutela jurisdicional coletiva. 
Exemplos básicos se encontram no direito tributário, como a obrigação tributária de pagar contribuição à seguridade social 
decorrente de folha de salário e a obrigação tributária de pagar imposto de renda. Também são exemplos a relação de emprego 
e a relação estatuária entre servidor público e a administração. Outro exemplo é o da sentença que reconhece o direito de uma 

parte alterar unilateralmente os juros do contrato: “cada arbitramento é um ato próprio, único e singular, mas o esquema de agir 
definido (e tornado estável pela coisa julgada) é o mesmo”. DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso 

de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos 
tribunais. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 468-469.  
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5.5  A ação rescisória por violação de precedente amparada em mais de um 

fundamento jurídico 

 

É cediço que uma ação pode ter um ou mais fundamentos que lhe sustentem. Guardadas 

as devidas proporções, e apenas e tão somente como ilustração, a ratio segue a mesma da 

jurisprudência já consagrada do Superior Tribunal de Justiça: 

 

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador 

possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a 

conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, 

não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre 

determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada215. 

 

Ora, se apenas um fundamento jurídico entre inúmeros outros é capaz de fundamentar 

a decisão que se pretende rescindir, não cabe o manejo da ação rescisória. 

Por outro lado, a questão que se coloca é que tais fundamentos devem estar dentro do 

mesmo capítulo da sentença ou decisão. Caso contrário, se estiverem em capítulos distintos que 

permitem a rescisão parcial da coisa julgada, caberia o ajuizamento da ação rescisória. 

 

5.6  As Súmulas n. 343 e n. 514 do Supremo Tribunal Federal à luz do Código de 

Processo Civil/2015 

 

Para evitar confusão interpretativa, importante destacar que o capítulo aqui estudado 

aborda situação diversa da que foi tratada no capítulo 5.3 acima. Nele, partiu-se da premissa de 

que não havia dissídio jurisprudencial à época do julgamento da decisão que se pretende 

rescindir. 

Aqui a situação é outra, ou seja, parte-se da existência de grande oscilação 

jurisprudencial quando do julgamento e trânsito em julgado da decisão rescindenda e formação 

posterior do precedente. 

Assim dispõe a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ação rescisória 

por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto 

legal de interpretação controvertida nos tribunais”216. 

                                                             
215 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJ. 16-06-2016.  
216 “Se em todos os casos de interpretação de lei, por prevalecer aquela que nos pareça menos correta, houvemos de julgar 
procedente ação rescisória, teremos acrescentado ao mecanismo geral dos recursos um recurso ordinário com prazo de cinco 

anos na maioria dos casos decididos pela Justiça. A má interpretação que justifica o iudicium rescindens há de ser de tal modo 
aberrante do texto que equivalha à sua violação literal. A Justiça nem sempre observa, na prática quotidiana, esse salutar 
princípio, que, entretanto, devemos defender, em prol da estabilidade das decisões judiciais. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal.  RE 50.046/GB, 2ª Turma, Rel. Min. Victor Nunes Leal, j. 05-04-1963.  
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O enunciado da Súmula n. 343 pode ser analisado sob quatro prismas a depender do 

entendimento doutrinário seguido.  

Primeira situação: se há divergência de interpretação entre tribunais, sem que à época 

da prolação da decisão rescindenda houvesse precedente obrigatório do Supremo Tribunal 

Federal ou Superior Tribunal de Justiça, seria aplicável o enunciado da Súmula n. 343 para o 

não cabimento do ajuizamento da ação rescisória pois, em tese, não houve a manifesta violação 

de norma jurídica.  

Uma segunda hipótese defendida por Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da 

Cunha sustenta que se existisse divergência entre tribunais sem que à época da prolação da 

decisão rescindenda houvesse precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça e após o trânsito em julgado sobrevém precedente obrigatório do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; se ainda no prazo de 2 anos, caberia o 

ajuizamento da ação rescisória em respeito ao princípio da isonomia e dever de autorreferência 

das decisões judiciais217.  

No mesmo sentido, pelo cabimento da ação rescisória, quando há formação de um 

precedente em sentido diverso após a formação da coisa julgada da decisão rescindenda estão 

Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas. Para eles, “admitir, como regra geral, a não 

rescindibilidade das decisões tidas por equivocadas pela nova posição firmada por um Tribunal 

Superior, porque há excessivas oscilações, seria cometer um erro, para corrigir outro”218. 

E arrematam:   

 

[...] assim, admitir que sobreviva decisão que consagrou interpretação hoje 

considerada, pacificamente, incorreta pelo Judiciário apenas porque, à época da 

prolação da decisão, a jurisprudência era controvertida, é prestigiar o acaso. 

Explicamos: isso significa dizer que serão beneficiados com a decisão que lhes 

favorece, ainda que posteriormente seja considerada incorreta, aqueles que tiveram a 

“sorte” de participar de determinada ação, nos polos passivo ou ativo, num momento 

em que havia, ainda, divergência nos tribunais, quanto a qual seria a interpretação 

acertada da lei, a solução correta a ser dada àquele caso219. 

 

Uma terceira hipótese seria aquela em que havendo divergência entre tribunais e ao 

tempo da prolação da decisão rescindenda havia precedente em sentido diverso, caberá o 

ajuizamento da ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica.  

                                                             
217 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 
p. 495-496.  
218 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 288. 
219 ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais 

Superiores. 5. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 293. 
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Por fim, a quarta situação seria aquela em que há divergência de entendimento entre 

Tribunais e é aplicado no caso concreto algum precedente existente à época. Futuramente, o 

Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça altera o entendimento do 

precedente aplicado à época. Neste caso, não caberá ação rescisória com fundamento na 

necessidade de manutenção da segurança jurídica. Confira-se o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal: 

 

AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU 

JURISPRUDÊNCIA DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO 
CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE 

UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. PRECEDENTE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. FIXAÇÃO. 1. Ao julgar, em 

regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 

24/11/2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial modificação da 

sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória fundada 

em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra 

questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito 

do cabimento ou não da ‘rescisão de julgado fundamentado em corrente 

jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, 

em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo’, a Corte respondeu 

negativamente, na consideração de que a ação rescisória não é instrumento de 
uniformização da sua jurisprudência. 2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que 

a superveniente modificação da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio 

a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com 

alíquota zero) não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória 

para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio 

STF. 3. Devidos honorários advocatícios à parte vencedora segundo os parâmetros do 

artigo 20, § 4º, do CPC. 4. Agravo regimental da União desprovido. Agravo 

regimental da demandada parcialmente provido (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

AR-AgR 2.370, Min. Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12-11-2015). 

 

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE N. 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O 
Verbete n. 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na 

qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos 

diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, 

num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

22-10-2014, DJe 24-11-2014).  

 

 

Por outro lado, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu em mais de uma 

oportunidade a hipótese de afastamento da Súmula 343 quando se tratar de matéria 

constitucional: 

No tocante à preliminar de incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, 
ressalto que, em se tratando de ofensa à norma constitucional, ao comentar o artigo 

966, V, do Código de Processo Civil, Humberto Theodoro Júnior pondera que “a 

súmula 343 não deixa de se aplicar, invariavelmente, às ações rescisórias, cujo objeto 

envolva tema constitucional. Mas, o que não se justifica é o seu afastamento em 

caráter absoluto na aplicação do artigo 966, V, do NCPC, quando se cogitar de ofensa 

à norma constitucional” (Curso de Direito Processual Civil, Volume III, 50ª edição, 

Editora Forense, p. 864). Conforme já afirmou o Pleno do Supremo Tribunal Federal, 

“Preliminar de descabimento da ação por incidência da Súmula STF 343. Argumento 

rejeitado ante a jurisprudência desta Corte que elide a incidência da súmula quando 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=343.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=343.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=343.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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envolvida discussão de matéria constitucional” (Ação Rescisória 1409/SC, Rel. Min. 

Ellen Gracie).(AR 1.981 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min. 

Dias Toffoli, P, j. 20-2-2018, DJE 39 de 1-3-2018). 

“Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a 

decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior 

à orientação fixada pelo STF” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal – Pleno, RE 

328.812-EDcl, Min. Gilmar Mendes, j. 6-3-08, DJU 2-5-08).  

 

 

Aqui nos filiamos ao entendimento de Fredie Didier Junior, Leonardo Carneiro da 

Cunha, Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas, pelo cabimento da ação rescisória quando havia 

forte divergência jurisprudencial e o precedente é firmado após o trânsito em julgado da ação 

rescindenda, desde que a ação rescisória seja proposta no prazo de 2 anos do trânsito em 

julgado. Este seria possivelmente um entendimento mais equilibrado entre evitar que a parte 

seja penalizada pela oscilação interpretativa que ela não deu causa e não tem controle e, por 

outro lado, evitar uma insegurança jurídica eterna, ou seja, latente litigiosidade de questões já 

decididas. 

Welder Queiroz dos Santos 220 , Rodrigo Mazzei e Tiago Figueiredo Gonçalves 221 

entendem que a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal deve ser cancelada em virtude da 

sua incompatibilidade com o novo sistema de precedentes obrigatórios do Código de Processo 

Civil. 

Já o enunciado da Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal dispõe: “Admite-se a ação 

rescisória contra a sentença transitada em julgado ainda que contra ela não se tenham esgotado 

todos os recursos”. O texto é autoexplicativo e nas palavras de Francisco Cavalcanti Pontes de 

Miranda222, “o ter deixado o processo correr à revelia não tira ao réu a ação rescisória”.  

 

5.7  A inconstitucionalidade formal dos § § 5º e 6º do artigo 966 do Código de 

Processo Civil/2015 

 

Os § § 5º e 6º ao artigo 966 foram incluídos no Código de Processo Civil/2015 

aproximadamente 1 ano após a publicação do novo diploma com a clara finalidade de reafirmar 

a possibilidade do ajuizamento da ação rescisória em caso de violação de precedente. Ocorre 

                                                             
220 SANTOS, Welder Queiroz dos. Ação rescisória no projeto do novo CPC: do anteprojeto ao relatório-geral da Câmara dos 
Deputados. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno; NUNES, Dierle; DIDIER JUNIOR, Fredie; MEDINA, José Miguel 
Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (org.). Novas tendências do processo 

civil: estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 714-715. 
221 MAZZEI, Rodrigo; GONÇALVES, Tiago Figueiredo. Primeiras linhas sobre a disciplina da ação rescisória no CPC/15. In: 

MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Doutrina selecionada – processo nos tribunais e 
meios de impugnação às decisões judiciais. v. 6. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 187. 
222  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões.  
Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 121. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=1409&classe=AR
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=14419064
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que tais parágrafos padecem de flagrante inconstitucionalidade formal pela afronta ao artigo 

65223 da Constituição Federal de 1988. 

Como cediço, o projeto de lei que incluiu os § § 5º e 6º ao artigo 966 do Código de 

Processo Civil/2015 teve sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. Originalmente o 

texto não previa a inclusão destes dois parágrafos. Em sessão extraordinária do dia 20 de 

outubro de 2015, foi apresentado pelo Deputado Paulo Teixeira uma emenda ao projeto 

propondo a sua inclusão.  O texto original apresentado na Câmara dos Deputados era o seguinte: 

 

Acrescente-se, onde couber, os §§ 5° e 6° ao Artigo 966 do CPC: 

§ 5° Cabe ação rescisória, nos termos do inciso V do caput deste artigo, contra decisão 

baseada em enunciado de súmula, acórdão ou precedente previsto no Artigo 927, que 

não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo 

e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 

§ 6° Quando ação rescisória se fundar na hipótese do § 5° deste Artigo, caberá ao 

autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente se tratar de situação 

particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor 

outra solução jurídica224. 

 

Ocorreu que aprovado o projeto de lei pela Câmara dos Deputados, o texto foi enviado 

para o Senado Federal. Na Casa Revisora, a redação do § 5º foi alterada. Substituiu-se a 

expressão “enunciado de súmula, acórdão ou precedente previsto no artigo 927” por “enunciado 

de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos”. Em outras palavras, o 

Senado suprimiu a expressão “precedente previsto no artigo 927”225. 

Nos termos do artigo 65 da Constituição Federal de 1988, este texto deveria ser 

devolvido à Câmara dos Deputados, o que não ocorreu. Esta nova redação, em completa revelia 

ao artigo 65 da Constituição Federal de 1988, foi enviada diretamente para sanção presidencial 

em 4 de fevereiro de 2016 (Lei n. 13.256/2016)226. 

Desta forma, na tentativa de compatibilizar a inconstitucionalidade formal por vício no 

processo legislativo, a única interpretação razoável para a aplicação do § 5° do artigo 966 do 

                                                             
223 BRASIL. Constituição Federal (1988). Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um 
só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar . 
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 
224 Disponível em: https://www.camara.leg.br. Acesso em: 22 ago. 2020.  
225 “Dê-se ao § 5° do artigo 966 da Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015, referido no artigo 2° do PLC n. 168, de 2015, a 
seguinte redação: § 5° Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em 
enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de 
distinção entre questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3994941&ts=1567524192538&disposition=inline. Acesso em: 22 ago. 
2020.  
226 Este também é o entendimento de Cassio Scarpinella Bueno: Só não está claro no Parecer n. 956/2014 nem no Parecer n. 
1.099/2014, que antecederam a conclusão dos trabalhos legislativos relativos ao Código de Processo Civil/2015 no Senado e a 

revisão a que seu texto foi submetido antes de ser enviado à sanção presidencial, a origem deste § 15. Não fosse pelo aspecto 
formal, é questionável, do ponto de vista substancial, a constitucionalidade do § 15 do artigo 525, diante da segurança jurídica, 
derivada inequivocadamente do inciso XXXVI do artigo 5° da Constituição Federal de 1988. BUENO, Cassio Scarpinella. 
Novo Código de Processo Civil anotado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 616.  

https://www.camara.leg.br/
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3994941&ts=1567524192538&disposition=inline
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Código de Processo Civil/2015 é ler o texto conforme a última redação proposta pela Câmara 

dos Deputados, o que somente corrobora a possiblidade do ajuizamento da ação rescisória por 

violação de precedente. 

 

5.8 O sistema de precedentes aplicado no procedimento arbitral 

 

Basicamente, neste tópico do presente trabalho, buscará se estudar e responder à 

questão: Qual o grau de relevância que as decisões judiciais pretéritas exercem no campo da 

arbitragem? É o que passaremos a analisar. 

Seguindo uma tendência já adotada há tempos nos países da common law e no intuito 

de desafogar o conturbado Poder Judiciário, a Lei Federal n. 9.307/1996 introduziu no 

ordenamento jurídico brasileiro a arbitragem como método alternativo para a solução de 

conflitos. 

Para Joel Figueira Junior,   

 

a introdução da Lei de Arbitragem, em 1996, no sistema normativo nacional, apesar 

de tardia, abriu novos horizontes para os jurisdicionados que há muito aguardavam 

uma norma sintonizada com as exigências do século XXI, tendo como corolário o 

fomento das negociações nacionais e internacionais, notadamente as relações 

comerciais de médio e de grande porte, pois, em regra, os objetos desses contratos são 

complexos e seus conteúdos de elevado valor econômico.  
[...]  

a Lei n. 9.307/1996 (com as alterações trazidas pela Lei n. 13.129/2015) representa 

muito mais do que um microssistema específico; acima de tudo, é representativo de 

verdadeira revolução em nossa cultura jurídica, na medida em que coloca, lado a lado, 

a jurisdição estatal com a privada, à escolha do jurisdicionado 227.  

 

Igualmente, Carlos Alberto Carmona assinala que a arbitragem é o “mecanismo privado 

de soluções de litígios, por meio do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes impõe sua 

decisão, que deverá ser cumprida pelas partes”228. Não obstante, nos parece bastante claro que, 

conforme previsto no artigo 31 da Lei n. 13.129/1996229 , o árbitro não é parte do Poder 

Judiciário, mas exerce, como delegado, a função jurisdicional230 para dizer o direito e dirimir 

conflitos, como se juiz fosse231. 

                                                             
227 FIGUEIRA JUNIOR, Joel. Arbitragem. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 55. 
228 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
31.  
229 Artigo 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 
órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.  
230 Segundo Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição, “a jurisdição (a função de dizer o direito no processo de 
conhecimento e, quando necessário, de realizá-lo coativamente, por meio do processo de execução) é atribuída, como regra 
geral, ao Estado, que a exerce por intermédio de órgãos que compõem o Poder Judiciário”. ALVIM, Teresa Arruda; 

CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. São Paulo: RT, 2018, p. 313. 
231 [...] a arbitragem é revestida de substitutividade, já que o árbitro detém poderes para se sub-rogar à vontade das partes e, 
dessa forma, aplicar o direito; (b) a sentença arbitral produz coisa julgada, de molde que seus efeitos revestem-se da 
característica da imutabilidade, inerente à atividade jurisdicional, que é definitiva por natureza; (c) a sentença arbitral atua na 
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Assim, entendemos que a arbitragem, por estar inserida no arcabouço normativo 

brasileiro, não é um ramo apartado do direito, mas um microssistema parte integrante e 

indissociável deste sistema legal. Em outras palavras, o seu resultado final é igualmente a 

resolução de uma lide por meio de uma sentença arbitral com força de coisa julgada material, 

tal qual é a sentença judicial prevista pelo Código de Processo Civil232. 

Trata-se de um microssistema privado de prestação jurisdicional colocado lado a lado 

da jurisdição estatal, onde ambos, sem distinção, sujeitam-se aos princípios e comandos da 

Constituição Federal de 1988. 

Pois bem, a questão que se busca responder é se o Código de Processo Civil/2015, 

especialmente o artigo 927, vincularia também a atuação do árbitro, assim como vincula a 

atuação do juiz estatal.  O artigo 927 teria natureza de norma de ordem pública? Se as respostas 

forem positivas, essa violação do precedente pelo árbitro daria ensejo ao ajuizamento da ação 

anulatória de sentença arbitral?  

Anterior ao Código de Processo Civil/2015, a discussão acima proposta não guardava 

muita relevância pois, pelo Código de Processo Civil/1973, não havia nenhuma restrição 

expressa de interpretação infraconstitucional na arbitragem, ou seja, o erro ou o acerto do árbitro 

na interpretação da norma continha um limite bem elástico de subjetividade. Por outro lado, 

com a promulgação do Código de Processo Civil/2015, a questão ganhou um novo contorno, 

em especial, quando analisada à luz do artigo 927 do Código de Processo Civil. 

Sobre o tema, há basicamente quatro linhas de pensamento que caminham de uma 

trajetória interpretativa mais ampla para uma mais restritiva. A primeira corrente entende que 

o árbitro estaria vinculado a todos os tipos de precedentes listados nos incisos do artigo 927 do 

Código de Processo Civil, haja vista que haveria uma extensão do conceito de ordem pública 

ao citado artigo de lei; a segunda corrente entende que o árbitro estaria vinculado aos 

precedentes do artigo 927, exceto ao precedente firmado em sede de Incidente de Resolução de 

Demanda Repetitiva e Incidente de Assunção de Competência firmados no âmbito dos 

Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais; a terceira corrente entende que 

os árbitros somente estariam vinculados aos precedentes firmados através de Súmulas 

Vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal; por fim, a quarta corrente entende que 

os árbitros não estariam vinculados a nenhum tipo de precedente firmado pelo poder estatal. 

                                                             
qualidade de terceiro desinteressado, satisfazendo o requisito da imparcialidade; (d) a despeito de não estar investido de um 
cargo público, o árbitro, assim como o juiz, está investido de poderes decisórios cuja eficácia equipara-se à sentença judicial; 
(e) é certo que a arbitragem deve ser exercida em contraditório regular, muito embora o procedimento arbitral não seja idêntico 

àquele estabelecido para o processo judicial; e, enfim, (f) a atividade do árbitro, tanto como a do juiz, é inerte, pois depende de 
provocação dos interessados. ALVIM, Arruda. Manual do direito processual civil: teoria do processo e processo de 
conhecimento. 18. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 248.  
232 NASSER, Paulo Magalhães. Vinculações arbitrais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 12-13. 
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A primeira corrente, defendida por Márcio Bellocchi, em dissertação de mestrado 

apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, entende que todos os precedentes 

do artigo 927 vinculariam o árbitro, até mesmo quando firmado em IRDR e IAC julgado em 

âmbito regional pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, por serem 

precedentes fortes e com aptidão para o ajuizamento de reclamação nos casos de 

descumprimento233. É o entendimento mais amplo acerca da vinculação arbitral aos precedentes 

obrigatórios do artigo 927. 

A segundo corrente, seguida por Paulo Magalhães Nasser, restringe em certa medida a 

vinculatividade do artigo 927 do Código de Processo Civil/2015, na medida em que o autor 

descarta como precedentes vinculantes ao árbitro as decisões proferidas em sede de IRDR e 

IAC pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais em virtude destas 

decisões terem apenas âmbito regional (e não nacional)234. Esta linha de pensamento amolda-

se ao exposto no Capítulo 4 desta dissertação segundo o qual a técnica dos precedentes é voltada 

primordialmente para as Cortes Supremas, ou seja, sua finalidade precípua é consagrar 

uniformidade e racionalidade para decisões de âmbito nacional. Igualmente Hermes Zaneti 

Junior 235  sustenta que são as Cortes Superiores os principais destinatários da teoria dos 

precedentes por serem cortes cujas decisões são verticalizadas de cima para baixo. 

A terceira corrente, um pouco mais elástica que as duas anteriores, entende que somente 

os precedentes formados por súmula vinculante 236  do Supremo Tribunal Federal seriam 

vinculativas ao procedimento arbitral, uma vez que se trata de matéria positivada na 

Constituição Federal de 1988 e, portanto, que se sobrepõe a qualquer outra lei hierarquicamente 

inferior. Para os defensores desta teoria, o árbitro não pode ter superpoderes a ponto de ignorar 

por completo uma previsão constitucional que vincularia além de todo o Poder Judiciário, 

também a Administração Pública Direta ou Indireta. Com precisão peculiar, Cândido Rangel 

Dinamarco 237  238  pontua: “a não submissão do árbitro à jurisprudência constitucional 

                                                             
233 “No caso dos precedentes decorrentes das decisões proferidas nas hipóteses – já destacadas neste ensaio – (i) do artigo 927, 
inciso III; (ii) do artigo 988, inciso IV e parágrafo 5º, inciso II; (iii) do artigo 1030, inciso I, alíneas a e b e (iv) do artigo 1039, 
todos do NCPC; entendemos por sua aplicabilidade compulsória ao procedimento arbitral cujo objeto em seja igual, ou 
substancialmente igual – ainda que diferente em aspectos acidentais (casos com a mesma essência jurídica)”. BELLOCCHI, 
Márcio. Precedentes vinculantes e a extensão da expressão: “aplicação no direito brasileiro” na convenção de arbitragem. 

Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 173. 
234 NASSER, Paulo Magalhães. Vinculações arbitrais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 141-142. 
235  ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 311. 
236 Artigo 103-A da Constituição Federal: O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

estabelecida em lei. 
237 DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 214. 
238 Este também é o entendimento de Aluisio Cabianca Berezowski em dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo: “Afigura-se muito difícil sustentar o entendimento de que a sentença arbitral poderia 
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consolidada pelo Supremo Tribunal Federal implicaria uma substancial diversidade de 

tratamento aos litigantes, conforme seus interesses venham a ser objeto de decisão por aquele 

ou pelo juiz togado”. 

A quarta, e a mais ampla corrente de pensamento, defendida, dentre outros, por Ricardo 

Dalmaso Marques239, entende que não haveria nenhuma intersecção entre a jurisdição estatal e 

a arbitragem, permitindo, portanto, uma liberdade plena aos árbitros para não aplicarem 

qualquer uma das espécie de precedentes listadas no artigo 927 do Código de Processo 

Civil/2015. Em síntese, defensores desta corrente de pensamento entendem que sendo o Código 

de Processo Civil um diploma exclusivo de ritos, não haveria nenhuma comunicação com a 

arbitragem, posto que esta já tem seu próprio rito procedimental previsto na Lei de Arbitragem 

e nos regulamentos das Câmaras Arbitrais240.  

Postas todas as quatro linhas de pensamento, nos filiamos à terceira corrente segundo a 

qual apenas as súmulas vinculantes e as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade, por possuírem expressa previsão e regramento 

constitucional, vinculariam os árbitros e, em tese, dariam ensejo à ação anulatória de laudo 

arbitral em caso de aplicação. 

Seria possível sustentar que o eventual desrespeito e não aplicação de uma súmula 

vinculante ou decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade levaria apenas e tão somente a um erro de julgamento de mérito, não 

havendo, portanto, que se falar em eventual nulidade do laudo arbitral. Não nos parece correta 

tal afirmação. 

                                                             
alhear-se das súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, por força da norma insculpida no artigo 
102, § 2°, da Constituição Federal, toda e qualquer decisão emanada do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade (como é cediço, a súmula vinculante aí se enquadra) será eficaz contra todos e vinculará os órgãos do Poder 
Judiciário, da Administração Pública, direta e indireta, em todas as esferas (municipal, estadual e federal). Poder-se-á objetar 
que o árbitro não integra o Poder Judiciário, tampouco a Administração Pública, tanto direta quanto indireta. A objeção, 
contudo, não prospera, pois, ao exercer jurisdição, o árbitro é equiparado ao juiz togado e, portanto, tem de se curvar aos 
ditames do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle concentrado de constitucionalidade. Seria no mínimo 
contraditório que o árbitro, cuja sentença deve respeitar a ordem pública, pudesse considerar-se como descompromissado de 

se pautar consoante o enunciado de súmula vinculante. A mesma contradição exsurgiria diante do entendimento – correto – de 
que, por um lado, a sentença arbitral deva respeitar as normas constitucionais, mas, por outro, possa abstrair dos comandos 
inseridos em súmulas vinculantes”. BEREZOWSKI, Aluisio Cabianca. Ação anulatória de sentença arbitral: pressupostos 
e limites. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2020, p. 201.  
239 Ricardo Dalmaso Marques entende que “o sistema arbitral brasileiro não comporta vinculação aos precedentes do Supremo 
Tribunal Federal ao não estabelecer remédio do qual se pode lançar mão em caso de violação pelo árbitro”. MARQUES, 
Ricardo Dalmaso. Inexistência de vinculação do árbitro e súmulas judiciais vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Revista 

Brasileira de Arbitragem, n. 38, São Paulo: CBAr, abr.-jun., 2013, p. 110.  
240 Conforme alertava Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ainda sob a vigência do Código de Processo Civil/1939, “o fato 
de serem metidas nas leis processuais regras de direito material e no direito material regras de direito processual não lhes muda 
a natureza”.  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória: das sentenças e de outras decisões. 
Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 43.  
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É verdade que a Lei Federal n. 9.307/1996 que regula a instituição da arbitragem no 

Brasil, em especial nos seus artigos 26241 e 32242, nada menciona sobre a obrigatoriedade do 

árbitro seguir um precedente vinculante proferido pelo Poder Judiciário, ao contrário, permite 

expressamente ao árbitro julgar até mesmo por equidade. 

Por outro lado, em que pese a arbitragem ser um sistema moldado ao lado e fora do 

Código de Processo Civil, ela, arbitragem, não é um sistema acima ou aparte da Constituição 

Federal de 1988. Em outras palavras, vale lembrar que a Constituição Federal de 1988 governa 

quem governa e, assim, se a súmula vinculante possui previsão e estatura constitucional, não 

nos parece minimamente razoável aceitar que a Lei de Arbitragem não estaria vinculada a tais 

dispositivos constitucionais, em especial, à obrigatoriedade de observância das súmulas 

vinculantes (lembrando sempre que a súmula vinculante obriga até mesma a administração 

pública direta e indireta). 

Com efeito, parece absolutamente correta a afirmação segundo a qual os artigos 102, I, 

alínea a e 103-A da Constituição Federal que tratam da súmula vinculante e controle 

concentrado de constitucionalidade são de ordem pública. Ora, se são de ordem pública, 

plenamente cabível nos termos do artigo 2º da Lei de Arbitragem a ação anulatória de laudo 

arbitral. É nesta linha de raciocínio que agregamos as palavras de Carlos Alberto Carmona: 

 
O legislador foi pródigo em liberdades, seja quanto à incidência das normas 

processuais, seja quanto à aplicação do direito material. Mas tal liberdade – volto a 

Amílcar de Castro – continua balizada: a gaiola aumentou de tamanho, mas continua 

a existir, tanto que o mesmo artigo 2º da Lei de Arbitragem que prodigaliza liberdades 

também trata de impor freios e contrapesos, lembrando que as escolhas das partes não 

poderão violar os bons costumes e a ordem pública243. 

 

Em que pese a conclusão exposta, embora entendamos que a não aplicação de uma 

súmula vinculante pelo árbitro geraria a justa causa para o manejo de uma ação anulatória de 

laudo arbitral, é vedado o Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito posto no procedimento 

arbitral, cabendo-lhe, portanto, somente anular a sentença arbitral para que outra seja proferida 

em sintonia com o entendimento firmado na súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

                                                             
241 Artigo 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: I – o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do 

litígio; II – os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, expressamente, 
se os árbitros julgaram por eqüidade; III – o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas 
e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e IV – a data e o lugar em que foi proferida. Parágrafo 
único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na 
hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato.  
242 Artigo 32. É nula a sentença arbitral se: I – for nula a convenção de arbitragem; II – emanou de quem não podia ser árbitro; 
III – não contiver os requisitos do artigo 26 desta Lei; IV – for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; V – 
(revogado) VI – comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; VII – proferida fora do prazo, 

respeitado o disposto no artigo 12, inciso III, desta Lei; e VIII – forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, § 
2º, desta Lei.  
243 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
412. 
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Deste modo, em que pese o microssistema da Lei de Arbitragem tenha maior 

elasticidade para a não aplicação da maioria dos precedentes previstos no artigo 927 do Código 

de Processo Civil (incisos III, IV, e V), tal afirmação, ao nosso ver, não vale para os incisos I e 

II do artigo 927 que são de respeito obrigatório inclusive no procedimento arbitral. Em outras 

palavras, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade e enunciados de súmula vinculante, pelo fato de possuírem envergadura 

constitucional e natureza de ordem pública, tornam-se de aplicação compulsória inclusive na 

arbitragem. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Na Introdução desta pesquisa, trouxemos um panorama geral da importância do estudo 

conjunto e integrado da ação rescisória e da técnica dos precedentes porque, ao nosso sentir, 

são extremos de uma mesma trajetória no aprimoramento do sistema jurídico brasileiro pois, ao 

mesmo tempo em que o Código de Processo Civil/2015 repugna a permanência de provimentos 

jurisdicionais problemáticos (no caso da ação rescisória), também prestigia o pensamento 

médio das decisões judiciais como forma de estabilidade e de segurança jurídica.  

Em outras palavras, o direito como técnica de contenção social deve, obrigatoriamente, 

ser dinâmico, uma vez que nada mais faz do que espelhar padrões de conduta do ser humano. 

Assim, os institutos jurídicos analisados no presente trabalho, de modo geral, buscam “reparar 

erros graves” e dar “previsibilidade comportamental” de maneira que a dinâmica da vida em 

sociedade flua de um modo mais harmônico. 

Nos capítulos 2 e 3 abordamos a teoria geral da ação rescisória e seus aspectos 

controvertidos, uma vez que tal ação foi completamente redimensionada e modernizada no 

Código de Processo Civil/2015, em boa medida, adaptando o texto legal à já existente 

orientação jurisprudencial sobre o tema. 

Com efeito, a história da humanidade é composta de erros e de acertos. Esta 

característica não seria diferente com pronunciamentos jurisdicionais, que são apenas e tão 

somente um produto da consciência humana exteriorizado no papel.  

Assim, dentro de técnicas objetivas e de prazo razoável previamente positivados nos 

artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil, o sistema legal mostra-se aceitável à retirada 

de decisões judiciais desarmônicas do ordenamento jurídico brasileiro. Em síntese, esta é a 

razão de existir da ação rescisória, ou seja, expurgar uma desordem embutida na ordem (no 

caso, nosso sistema jurídico brasileiro), desde que respeitados todos os critérios prévios e 

objetivos previstos no Código de Processo Civil. 

Como se viu, um ordenamento jurídico que não admite a autorrevisão de seus julgados 

para expurgar do sistema legal pronunciamentos eivados de vícios e que adota posições 

extremadas não se revela um Estado Democrático de Direito, o que, evidentemente, não é o 

caso do Brasil e da Constituição Federal de 1988. 

Mais adiante, no Capítulo 4, nos preocupamos em deslocar o estudo para a teoria geral 

e para as particularidades da técnica dos precedentes recém positivada no ordenamento jurídico 

brasileiro de fortíssima tradição do sistema da civil law.  
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Conforme afirmamos no transcorrer deste ensaio, ao longo de sua história, o pensamento 

médio em uma determinada sociedade revelou-se importante técnica de evolução civilizatória. 

Isto significa dizer que na medida em que o Poder Judiciário decide de forma diferente para 

casos idênticos, o que está sendo violado, em última instância, é o próprio princípio 

constitucional da isonomia previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

Não por outra razão a jurisprudência nada mais é que o Direito aplicado com prudência 

no tempo e no espaço, ou seja, é a aplicação do direito positivo como técnica de universalização 

da norma jurídica. Em suma, os precedentes criados pelas Cortes Superiores visam, em alguma 

medida, evitar a anarquia interpretativa das normas, dando, na medida do possível, a adequada 

convergência entre a produção legislativa (quase sempre de baixíssima qualidade) com a 

realidade dos fatos da vida em sociedade.  

Em outras palavras, isto significa dizer, ao contrário do que se possa imaginar, que a 

aproximação do sistema da commow law daria uma espécie de carta branca, a técnica dos 

precedentes serve exatamente o contrário, ou seja, busca dar um balizamento mínimo na 

discricionariedade do juiz, evitando-se, assim, decisões consequenciais, ideológicas, 

interpretações desarrazoadas, etc.  

Quanto mais não seja, sustentamos ao longo deste ensaio o caráter obrigatório e 

vinculante dos precedentes listados no artigo 927, na medida em que o Código de Processo 

Civil/2015, ao nosso sentir, autorizou o Poder Judiciário a produzir pautas de conduta 

mandatória. 

Vale também lembrar que o precedente em si (tese jurídica fixada) não faz coisa 

julgada. E nem poderia por uma própria questão lógica/racional do sistema, haja vista que os 

precedentes podem ser superados ou revisados na medida em que a cultura de uma determinada 

sociedade muda. 

Por fim, no Capítulo 5, adentramos a análise propriamente dita da problemática do 

presente trabalho, ou seja, a aplicabilidade conjunta/integrada dos institutos da ação rescisória 

e da técnica dos precedentes, que culmina em saber qual o limite de alcance e manejo da ação 

rescisória por violação de um precedente judicial. 

Ao discorrermos sobre o artigo 966, V, procuramos dar um sentido racional na 

aplicabilidade da expressão norma jurídica que, nada mais é do que o elo que une o fato ao texto 

de lei. De fato, entender que os conceitos técnicos de “lei” e “norma jurídica” não se confundem, 

ou seja, lei não é sinônimo de norma jurídica e norma jurídica não é sinônimo de lei é, hoje, 

ponto de partida para a boa aplicabilidade do direito como instrumento de contenção social.  
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Procuramos demonstrar ao longo deste capítulo que um texto legal sem interpretação 

não é uma norma jurídica, mas apenas e tão somente um ponto de partida representativo do 

direito. Em outras palavras, a lei é um importante instrumento de mudança cultural, mas, por si 

só, não se revela capaz de solucionar conflitos civilizatórios ao longo do tempo.  

De fato, a interpretação literal de comandos legais perde cada vez mais espaço 

atualmente, na medida em que exige uma dedicação mais profunda e intensa do intérprete para 

uma aplicação do direito com qualidade, racionalidade e, acima de tudo, efetividade no mundo 

real. 

Relações sociais cada vez mais complexas e globalizadas não cabem simplesmente em 

uma “moldura” de texto legislativo, que não raras vezes são produzidos de forma descolada da 

realidade. De fato, pensar que em pleno século XXI seria possível fazer a contenção social 

através de mera interpretação literal de textos legislativos de baixa qualidade e descompassados 

na linha do tempo seria, evidentemente, fechar os olhos para a complexidade da vida em 

sociedades democráticas. 

Por outro lado, não nos parece razoável defender a ausência completa de qualquer texto 

legislativo que ao menos dê um norte ou balizamento prévio para determinadas condutas. Um 

precedente não se forma de modo abrupto, razão pela qual uma produção legislativa prévia, 

ainda que de baixa qualidade, serve de bússola e ponto de partida para o jurisdicionado. 

Diante deste contexto, parece-nos inegável que os sistemas jurídicos da common law e 

civil law, embora tenham tido na sua origem diferentes matrizes, tendem a ir se aproximando e 

se integrando ao longo do tempo até que no futuro sejam consolidados em um único sistema, 

onde a produção legislativa da civil law sirva em um primeiro momento como orientação prévia 

para a prática de determinadas condutas e, de forma paulatina e gradual, os precedentes da 

common law façam o ajuste fino da lei para sua adequação e adaptação no tempo e no espaço, 

tudo sempre sob o manto superior da Constituição Federal de 1988. 

No tópico 5.3 procuramos analisar também um frequente e importante descompasso 

temporal na aplicação integrada da ação rescisória e técnica dos precedentes, qual seja: a coisa 

julgada formada em momento anterior à formação de um novo precedente. Poderá ou não ser 

desconstituída tal decisão, haja vista que os precedentes judiciais do artigo 927 tornaram-se 

obrigatórios e não mais persuasivos. 

Neste ponto, com o costumeiro respeito aos argumentos contrários, entendemos que 

uma das características da técnica dos precedentes é seu efeito prospectivo, ou seja, com base 

nas experiências pretéritas, o precedente serve para pacificar questões futuras. Desta forma, 

entendemos que não caberia o ajuizamento de uma ação rescisória quando a coisa julgada 
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tivesse sido formada em momento anterior à formação do precedente pelo simples motivo de 

que o direito serve para pacificar conflitos e não para transformá-los em estado latente ad 

eternum (uma vez que a jurisprudência – em maior ou menor velocidade – estará sempre se 

aprimorando). 

Já no capítulo 5.6 tratamos de situação diversa da analisada no capítulo 5.3 (não 

ocorrência de oscilação jurisprudencial quando proferida a decisão que se pretendia rescindir). 

No tópico 5.6 demonstramos o descolamento da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal com 

a nova sistemática do Código de Processo Civil/2015. Nesta linha, entendemos pelo cabimento 

da ação rescisória quando havia forte divergência jurisprudencial e o precedente é firmado após 

o trânsito em julgado da ação rescindenda, desde que o ajuizamento da ação rescisória esteja 

dentro do prazo de 2 anos do trânsito em julgado. Parece-nos que esse seria um entendimento 

intermediário e mais equilibrado no sentido de se evitar que a parte seja penalizada pela 

oscilação interpretativa que ela não deu causa e não tem controle e por outro lado também evitar 

uma insegurança jurídica pelo potencial de litigiosidade eterna. 

Avançando, mais precisamente no tópico 5.8, realizamos um estudo integrado entre o 

sistema (obrigatório) de respeito aos precedentes previsto no artigo 927 do Código de Processo 

Civil/2015 e o microssistema do procedimento arbitral. Apontamos as várias posições 

doutrinárias, para ao final concluir que apenas e tão somente os precedentes oriundos de 

súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal seriam capazes de vincular o 

árbitro, uma vez que se trata de matéria positivada na Constituição Federal de 1988 e, portanto, 

que se sobrepõe a qualquer outra lei hierarquicamente inferior. 

O presente trabalho, longe de pretender responder a todas as questões controvertidas (e 

que são muitas) sobre o tema, procurou demonstrar de uma forma geral a existência de sinergia 

e de integração entre os institutos da ação rescisória e precedentes judiciais, como uma forma 

justa, segura e eficaz de aprimoramento da norma e da correção do direito. 
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