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Resumo: O artigo aborda o critério doutrinário sobre a determinação da competência para a ação
rescisória. Este enfrentamento ocorre sob a perspectiva da teoria dos capítulos de sentença,
endossando-se a existência de sentenças complexas e trânsitos em julgado progressivos. Fincadas
as premissas, investiga-se como essa construção doutrinária repercute na fixação da competência
da rescisória. Por último, confronta-se a posição doutrinária encampada com decisões oriundas do
STJ.
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Riassunto: Il articolo abborda il criterio di determinazione della competenza della "ação rescisória".
Questo affrontamento ha luogo sulla prospettiva della teoria di capi di sentenza, riforzando l'esistenza
delle sentenze complessee e la formazione della cosa giudicata progressiva. Infisso il basamento
teorico, si devi ricercare come questa costruzione dottrinaria ripercuote sulla fissazione della
competenza dell' "ação rescisória". Per ultimo, si fa il confronto della posizione dottrinaria adottata,
con decisione oriunde dello STJ.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a determinação da competência para a propositura da ação rescisória sob a
óptica da teoria dos “capítulos de sentença”, tomando por base as lições de Cândido Rangel
Dinamarco. Segundo demonstraremos adiante, decompondo o pronunciamento judicial em capítulos
– e conforme a atitude recursal das partes – é possível identificar trânsitos em julgado progressivos.
Assim, admite-se que a mesma decisão transite em julgado em diferentes instâncias.

Do ponto de vista constitucional, respeitando-se a competência dos Tribunais, essa circunstância
poderá ensejar a propositura de uma ou mais ações rescisórias. Cuida-se de entendimento que evita
a usurpação de competências a partir de análises simplistas – construídas sobre bases artificiais –
que tendem a identificar o trânsito em julgado num único momento.

Para chegar a esse entendimento teceremos considerações breves sobre a ação rescisória;
abordaremos o efeito devolutivo dos recursos, com ênfase na substituição; traremos a contribuição
da teoria dos capítulos de sentença para o tema da competência em ações rescisórias; e, por último,
faremos uma análise de julgados do STJ.
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2. DA AÇÃO RESCISÓRIA: CONSIDERAÇÕES BREVES

Conforme as preleções doutrinárias, a rescisória é uma espécie do gênero ação autônoma de
impugnação, na medida em que, contrariamente aos recursos (relembre-se que o efeito obstativo
prolonga a litispendência),1 inaugura outra relação jurídica processual.2 Na feliz metáfora de Pontes
de Miranda, “em vez de ser dentro, como a reclamação do soldado contra o seu cabo, é por fora,
como o ataque da outra unidade àquela de que faz parte o cabo”.3 Dentre outros, somada à
característica supra, também pode ser divisada dos recursos por não atender ao “princípio” da
taxatividade.

A rescisória possui como requisitos clássicos: uma sentença de mérito transitada em julgado,4 o
preenchimento de uma das hipóteses do art. 485 do CPC (LGL\1973\5), obediência do prazo
decadencial de dois anos e o prévio depósito de 5% do valor da causa.5 Outrossim, é dotada de –
até – três juízos diversos: (a) admissibilidade; (b) rescindente; e (c) rescisório. O primeiro diz respeito
ao cabimento da ação rescisória; o segundo refere-se à desconstituição da coisa julgada; e o último
a novo julgamento da causa. O iudicium rescindens (rescindente) está presente em todas as
hipóteses do art. 485 do CPC (LGL\1973\5); já o iudicium rescissorium (rescisório) nem sempre será
possível, como no caso do inc. IV (ofensa à coisa julgada) ou mesmo em situações de ofensa à
literal disposição de lei, inc. V, a depender do preceito violado (v.g., julgamento ultra petita).

No entanto, sendo cabível a cumulação de ambos os pedidos, de acordo com parcela considerável
da doutrina, haverá a sua obrigatoriedade, de modo que, não sendo cumulados na petição inicial, tal
poderá implicar no indeferimento da inicial. Antes, no entanto, deverá ser determinada a intimação do
autor à emenda da peça, sob pena de indeferimento.6 Não é dado ao magistrado suprir o vício
oficiosamente,7 pois tal atitude esbarraria na inércia da jurisdição. No ensejo, em nossa visão, uma
interpretação mais apropriada seria a adoção do posicionamento de que deve se supor a cumulação
de ambos os juízos, sempre que forem necessários.8 Cuida-se de posicionamento condizente com o
modelo processual preconizado pelo formalismo valorativo, doutrina que preconiza a capacidade do
ato de realizar a finalidade perseguida, em detrimento do prestígio à mera forma.9

3. DA COMPETÊNCIA À AÇÃO RESCISÓRIA: O IMPLIED POWER DOS TRIBUNAIS

A competência ao processamento da ação rescisória é exclusiva dos Tribunais; cuida-se de
afirmação que tem por base a existência de um princípio implícito na Constituição.10 A definição da
competência é extraída pela doutrina a partir do art. 493, I, do CPC (LGL\1973\5). Em nível
constitucional, o art. 102, I, j, da CF/1988 (LGL\1988\3) indica que cabe ao STF processar e julgar as
ações rescisórias de seus julgados; o art. 105, I, competência do STJ; e o art. 108, I, b, fixando a
competência originária dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) para rescindir os próprios julgados.
Por fim, em relação aos Tribunais Estaduais, o mesmo raciocínio é inteiramente aplicável,
tratando-se de competência definida pelas Constituições Estaduais, ex vi art. 125, § 1.º, da CF/1988
(LGL\1988\3). Cuida-se de ação da competência originária dos Tribunais;11 logo, havendo o trânsito
em julgado na primeira instância, a competência será do Tribunal ao qual está vinculado o órgão
jurisdicional no processo referente.

Doutro giro, importante registrar que, na perspectiva da organização judiciária brasileira, a
competência à rescisória não será necessariamente do Tribunal imediatamente superior, haja vista a
exceção do art. 109, II, da CF/1988 (LGL\1988\3). Nesse caso, cuidando-se de hipótese em que o
STJ desempenha o 2.º grau de jurisdição, com o trânsito em julgado da decisão rescindenda no
primeiro grau, a ação rescisória será proposta naquela Corte, e não no TRF correspondente (art.
105, II, c, da CF/1988 (LGL\1988\3)).

De toda sorte, como regra, a competência ao processamento da ação rescisória de decisão
transitada em julgado na primeira instância será do Tribunal competente para conhecer/apreciar
eventual recurso. É onde assume relevância a definição da competência funcional na dimensão
vertical. Ainda em relação ao seu fundamento, tem-se que um de seus objetivos primordiais é o de
coibir a existência de duas decisões sobre a mesma matéria, sejam coincidentes ou não no
respectivo teor.12

Sucede que, a definição dessa competência perpassa a análise do efeito substitutivo dos recursos,
pois ele será imprescindível à determinação do “momento” e, por conseguinte, “onde” ocorreu
trânsito em julgado da decisão em questão. De acordo com o art. 512 do CPC (LGL\1973\5), ocorre
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o efeito substitutivo13 quando: (a) em qualquer hipótese (error in iudicando ou in procedendo) for
negado provimento ao recurso; (b) em caso de error in iudicando, for dado provimento ao recurso.
Sendo assim, se for dado provimento ao recurso, com base em error in procedendo, não haverá a
ocorrência desse efeito, uma vez que os autos serão devolvidos à instância originária.14 No mesmo
diapasão, não haverá a incidência do efeito substitutivo caso o recurso não seja conhecido pelo
Tribunal. Em suma, à determinação da competência faz-se necessário investigar se houve
substitutividade.

Nos Tribunais Superiores a questão pode assumir alguma complexidade, devendo-se ter cuidado
com a leitura do art. 102, III, a, da CF/1988 (LGL\1988\3) em virtude do deslize na técnica legislativa.
15 Aliás, semelhante atecnia pode ser observada no Enunciado 249 da Súmula persuasiva do
Supremo. Explicando o tema, permita-se a colação de Rodrigo Barioni:

“A decisão de inadmissibilidade de recurso especial ou extraordinário, por ausência de requisitos
formais, não transfere a competência da rescisória ao STJ ou STF. Apenas em duas hipóteses a
competência será levada a esses Tribunais: (i) juízo positivo de admissibilidade do recurso especial
ou do recurso extraordinário; ou (ii) não conhecimento do recurso especial ou do extraordi-nário, mas
com expressa análise da questão constitucional ou infraconstitucional debatida; nesse caso, apesar
de o Tribunal utilizar a expressão ‘recurso não conhecido’, terá ocorrido julgamento sobre o mérito do
recurso.”16

Em suma, essa é a interpretação/aplicação correta do Enunciado 249.17 Desta feita, quando o
Supremo afirma que não conheceu do recurso, em verdade, quer dizer que dele conheceu, mas
negou-lhe seguimento. Nesses casos, mesmo afirmando “não” ter conhecido do recurso, será deste
Tribunal a competência para processar a ação rescisória correspondente.

De logo se vê que o exame da competência, pressupondo a substitutividade, conduz o raciocínio ao
efeito devolutivo dos recursos. É o momento de enfrentar esse outro assunto e, ao depois, fixados
outros alicerces, tecer maiores considerações sobre o efeito substitutivo e a fixação da competência.
3.1 Efeitos devolutivo e translativo

Sabe-se que o objeto do recurso é determinado pela matéria efetivamente impugnada pela parte em
suas razões recursais.18 O denominado efeito devolutivo é hoje entendido como uma fragmentação
da competência funcional permitindo o reexame da decisão pelo Poder Judiciário. Se o direito de
recorrer é um desdobramento do direito de ação, é lícito reconhecer que o efeito em tela é mera
transposição do princípio da demanda para a seara recursal.19 Assim, se a parte apelou apenas de
parcela da decisão, no exemplo da apelação, será defeso ao órgão ad quem reformar para pior a
matéria recorrida, em face do princípio da proibição da reformatio in peius; já em relação à matéria
não impugnada, esta sequer fará parte da matéria devolvida, sendo lhe proibida tanto a reformatio in
peius quanto a reformatio in mellius, pois aqueles pontos não impugnados já transitaram em julgado.
A partir desse raciocínio é que é utilizado o brocardo latino tantum devolutum quantum apelatum,
para determinar que a extensão da matéria a ser analisada no recurso é definida pelo recorrente (a
seu alvedrio). No entanto, esse brocardo não é o único a ser utilizado na seara recursal, uma vez
que é complementado pelo vel appellari debebat, agora relacionado à profundidade da cognição do
magistrado.20

Por outro lado, não se deve olvidar o efeito translativo, tratado por alguns como um contraponto ao
devolutivo,21 pois gera a possibilidade do magistrado julgar “fora do que consta das razões ou
contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra
petita”.22 Nessa perspectiva, enquanto o efeito devolutivo seria relacionado ao princípio dispositivo, o
efeito translativo está referido ao princípio inquisitório, em virtude de estar afeto à atividade
jurisdicional desvinculada da manifestação das partes, havendo, nesse ponto, liberdade de iniciativa
ao magistrado.23

Assim, o efeito devolutivo irá se relacionar com a extensão da matéria a ser analisada pelo
magistrado, enquanto o translativo terá relação com a profundidade da matéria, de modo que o juiz
natural poderá se utilizar de argumentos não suscitados nos fundamentos recursais e mesmo de
argumentos não ventilados no processo no caso de matérias cognoscíveis ex officio, sem que isso
atente contra a proibição da reformatio in peius.24
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Não é demais ressaltar: o efeito devolutivo limita o translativo, pois embora possa o magistrado
reformar a decisão para pior pela existência de vício cognoscível ex officio, estará limitado à matéria
efetivamente impugnada. Figure-se o exemplo de uma cumulação de pedidos, dano material e moral,
em que o magistrado acolha ambos, mas o réu impugne em sede de apelação apenas o capítulo de
danos morais. Nesse caso, o Tribunal estará limitado a analisar os danos morais, por força do art.
515 do CPC (LGL\1973\5), sendo-lhe defeso analisar o capítulo referente aos danos materiais, o que
implicaria em julgamento extra petita. No entanto, estará livre para apreciar todos os fundamentos
utilizados no processo – e não decididos – sobre o capítulo impugnado, inclusive, podendo trazer
argumentos não suscitados se forem cognoscíveis ex officio, de acordo com o art. 515, §§ 1º e 2.º,
do CPC (LGL\1973\5), por força do efeito translativo. A exceção fica por conta do § 2º do próprio art.
515 do CPC (LGL\1973\5), que trata das questões não decididas, portanto, as “questões decididas
devem ser impugnadas”,25 sob pena de preclusão.

Em arremate, “enquanto a extensão é fixada pelo recorrente, a profundidade decorre de previsão
legal.”26 Não poderá, sobremaneira, o Tribunal expandir a sua análise às matérias não impugnadas,
ou seja, sendo a apelação parcial referente apenas ao capítulo de danos materiais, mesmo que seja
reconhecida a ilegitimidade das partes, tal será limitada pelas razões recursais da parte. Não poderá
haver a expansão de conhecimento da matéria impugnada, uma vez que o capítulo não recorrido já
terá sido atingido pela coisa julgada material.27

3.2 A implicação do efeito substitutivo no efeito devolutivo dos recursos: subsídios iniciais à
aplicação dos capítulos de sentença

A par das considerações realizadas28 é possível traçar uma vinculação dentre os mencionados
efeitos e a teoria dos capítulos de sentença. Tal se deve, em virtude de que, potencialmente,
somente ocorrerá efeito substitutivo, no capítulo que for devolvido à apreciação. Destarte, o efeito
tem a sua incidência nas particularidades de cada recurso per se.29 Sobre serem afirmações óbvias,
importante frisar a questão. Tal se deve, não tanto pela falta de manuseio dos mencionados efeitos
recursais, senão e, sobretudo, devido a falta de consciência da mitigação da combinação desses
efeitos pela teoria dos capítulos de sentença.
3.3 Enfoque sob a teoria dos capítulos de sentença

A teoria dos capítulos de sentença é adotada pelo CPC (LGL\1973\5) brasileiro em seu art. 505,
quando afirma que a sentença pode ser recorrida no todo ou em parte. Embora seja possível fazer a
crítica de que o tema dos capítulos de sentença faça parte da teoria da decisão judicial e nele
deveria ser tratado, é compreensível a sua regulação no título “Dos recursos”, pois é nele onde se
observa os maiores reflexos da teoria.

No Brasil, a teoria adotada fora a desenvolvida por Enrico Tullio Liebman30 na Itália, e adaptada ao
nosso país, com algumas modificações, pelo Prof. Cândido Rangel Dinamarco.31 Para essa teoria, o
dispositivo da sentença pode ser cindido verticalmente, de modo a produzir a existência de diversos
capítulos que possuem autonomia dentre si. Note-se que a divisão ocorre apenas no dispositivo, pois
este é o único que poderá ser recorrido,32 havendo esta divisão em todas as decisões:
interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos.

De acordo com o pensamento de Dinamarco, existem várias espécies de capítulos – classificação
que visa auxiliar na análise da relação dos capítulos entre si –, com a possibilidade do trânsito em
julgado parcial (analisado no próximo tópico). Os capítulos podem ser: (a) independentes, pelo fato
de poderem ser alvo de ações autônomas, havendo apenas eventual junção destes em ação
processual única; (b) condicionantes e dependentes, quando há uma forte relação de
prejudicialidade/preliminariedade entre eles, onde o capítulo condicionante pode impedir ou
determinar o julgamento do capítulo dependente. Em recuo, essa análise também pode ser realizada
a partir das diferentes hipóteses de cumulação de pedidos.

Um exemplo elucidativo seria o caso dos juros, os quais, sabe-se, somente serão examinados e,
eventualmente, devidos, se o pedido principal for acolhido. Logo, sua análise está vinculada e
determinada pela análise do capítulo condicionante. Não sendo provido o capítulo principal, os juros
seriam implicitamente rejeitados, restando prejudicada a sua análise.33 Essa “dependência decorre
da impossibilidade lógica de subsistir determinado capítulo quando um outro tiver sido negado”.34
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Há também a divisão entre capítulos puramente processuais e de mérito. Cediço que o juízo de
admissibilidade consiste na verificação do preenchimento de todas as condições impostas em lei
para que seja possível apreciar o conteúdo de uma postulação. Cuida-se de juízo preliminar,
logicamente anterior, ao juízo de mérito;35 opera sobre o plano de validade dos atos jurídicos,
havendo um juízo de admissibilidade para os atos de postulação em geral.36

Assim, o mérito sempre é precedido da análise dos pressupostos e requisitos processuais37 e, ainda,
das condições da ação.38 A relação dentre tais capítulos heterogêneos é de antecedência lógica, pois
se o magistrado responder negativamente ao primeiro pedido, será impedido de apreciar o mérito.39

Logo, o juízo de admissibilidade gera uma espécie de capítulo havendo, ainda nessa seara, uma
subdivisão, consistente nas preliminares peremptórias e nas dilatórias. Seguindo no raciocínio,
Dinamarco ainda distingue as preliminares extintivas das não extintivas.40

Por fim, fala-se ainda nos capítulos implícitos, que serão os que obrigatoriamente deverão estar
presentes na decisão independentemente da parte tê-los mencionado ou não, pois estes farão parte
da demanda por força de lei; é o caso dos honorários advocatícios.
3.3.1 Sentenças complexas e trânsitos progressivos

Umas das principais funções da teoria dos capítulos de sentença é a de permitir ao intérprete
analisar as relações existentes, feitas as divisões, no dispositivo da decisão judicial; a partir daí,
perceber a possibilidade do trânsito em julgado ter ocorrido ou não. É, portanto, na análise do
trânsito em julgado parcial que reside a principal utilidade prática da divisão do dispositivo da
sentença em capítulos. Ou seja, se há capítulos independentes, conforme a extensão da
impugnação recursal, o trânsito em julgado poderá ocorrer em momentos diversos. Repise-se o caso
de demanda pleiteando danos morais e materiais, na qual ambos são julgados procedentes; se o réu
recorrer apenas do capítulo referente aos danos morais, o de danos materiais terá transitado em
julgado.41 O recurso da sentença, através da limitação do efeito devolutivo, só levará ao
conhecimento do Tribunal o capítulo referente aos danos morais, havendo a produção da coisa
julgada material em relação ao outro capítulo por ser independente, podendo haver a execução
definitiva e passando a contar, desse momento, o prazo da rescisória. Esse é o entendimento
técnico. Outro, no entanto, é o entendimento do STJ.

No âmbito do STJ a matéria está disciplinada no Enunciado 401, in verbis: “O prazo decadencial da
ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento
judicial”. Na esteira de julgados que prestigiam o enunciado, aquele sodalício tem rechaçado a
possibilidade do trânsito em julgado progressivo, aduzindo que a coisa julgada material só se forma a
partir da última decisão do processo.42 Enquanto isso, as demais decisões sobre as quais não houve
recursos formariam apenas coisa julgada formal.

Permissavenia à tese esposada pelo Tribunal, não coadunamos com essa posição. Posto que
compreensível a intenção pragmática da Corte, não há como aderir a essa perspectiva; vale salientar
os inúmeros problemas de coerência em relação ao ordenamento jurídico como um todo, com
destaque à violação do juiz natural. Rigorosamente, ainda que a celeuma pudesse ser desenvolvida
no âmbito da política legislativa, o tema carece de um enfrentamento adequado no âmbito pretoriano.

Note-se que, com esse entendimento, o STJ (a) impede a execução definitiva dos capítulos não
impugnados, violando a efetividade processual; (b) viola a literalidade do art. 505 do CPC
(LGL\1973\5) desprezando, por completo, a teoria dos capítulos de sentença; (c) viola a isonomia,
pois o réu terá, para a propositura da ação rescisória sobre o capítulo não impugnado, prazo superior
a 2 anos;43 e, por último, (d) confunde coisa julgada com preclusão.
3.3.2 A potencial prejudicialidade dentre os capítulos de uma decisão

Tomando por base as lições acerca dos capítulos de sentença e a possibilidade da relação de
prejudicialidade entre eles, faz-se necessária uma breve análise sobre a possibilidade e expansão do
efeito devolutivo recursal. É de se ressaltar, todavia, por razões já esgrimidas (reflexos do princípio
da demanda), que tal expansão deve ser sempre interpretada de maneira restritiva. Ou seja, a
expansão, que sequer é prevista pelo sistema, deverá ser interpretada da forma mais restritiva
possível.

Muito bem. A primeira situação é no caso do capítulo condicionante, como ocorre na cumulação
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sucessiva, pela relação entre o capítulo principal e o sucessivo. O segundo não pode subsistir sem o
primeiro, isto é, se o autor for vencedor em ambas, se o réu recorrer apenas do capítulo principal,
haverá também a devolução do sucessivo, pois este é dependente do principal; em outros termos, “a
impugnação do capítulo prejudicial impedirá o trânsito em julgado do capítulo prejudicado, que será
devolvido ao órgão ad quem nos limites da prejudicialidade”.44 Conseguintemente, a procedência do
recurso aviado pelo réu quanto ao capítulo principal, arrostará o segundo.

No entanto, caso inexista qualquer condicionante dentre os capítulos, o autor seja vencedor em
ambos e o réu recorra apenas do capítulo prejudicado, nada justifica a ampliação do efeito
devolutivo, limitando-se a cognição recursal à parte efetivamente impugnada pelo recorrente.

Sob o prisma do autor da demanda, caso nenhum de seus pedidos seja acolhido e interpuser
recurso apenas do capítulo principal, não haverá expansão da devolução, pois esta só se justifica
quando houver o perigo de decisões contraditórias; no particular, a cognição se limitará ao capítulo
impugnado.45 A mesma situação ocorrerá no pedido subsidiário, pois se o autor for derrotado em
ambos os pedidos, e recorrer apenas do subsidiário, o principal não será devolvido.

Por fim, o efeito devolutivo sempre abrangerá os capítulos implícitos, até pelo fato de estarem
incluídos na demanda por força de lei, sendo mesmo, desnecessário à parte mencioná-los no
recurso. Logo, mesmo havendo recurso parcial, os capítulos implícitos estarão automaticamente
devolvidos ao Tribunal.
3.4 Casuística: análise de julgados do STJ

Em relação ao entendimento do STJ, esse não era bastante claro, pois embora no acórdão que
ventilou a hipótese de prorrogação de competência afirmese que “havendo decidido parte do mérito
da causa, compete ao STJ julgar, na integralidade, a ação rescisória subseqüente, ainda que o
respectivo objeto se estenda a tópicos que ele não decidiu”46 e no julgado que reafirmou tal posição,
a relatora Min. Nancy Andrighi afirme que, em ação rescisória onde se objetiva a declaração de
falsidade de título executivo e mudança quanto ao entendimento relativo a incidência de correção
monetária e o recurso especial só foi conhecido quanto ao segundo tema e mesmo assim seria o
STJ competente para conhecer da totalidade da ação rescisória,47 não é assim que transparece pela
análise do inteiro teor destes acórdãos.

O que se percebe, é que, na verdade, houve um impropriedade em relação a análise do mérito pelo
Tribunal Superior, pois, no decorrer dos demais votos de ambos os acórdãos, os ministros chegam a
conclusão de que na verdade, os acórdãos analisaram os capítulos principais do mérito,48 sendo
assim, poder-se-ia afirmar que a posição do STJ no acórdão citado, foi no sentido de admitir a
utilização da ação rescisória em apenas um Tribunal quando este houver analisado o capítulo
condicionante e o outro apenas capítulo dependente.

No entanto, não coadunamos com as razões expostas para tal conclusão, pois de acordo com o Min.
Menezes Direito, nos autos da AR 1.115/SP, tal se daria pelo princípio de que a jurisdição especial
atrairia a comum. Na verdade, tal prorrogação tanto se dará pela relação de dependência dos
capítulos não analisados que ela ocorrerá mesmo que o capítulo principal tenha sido analisado pelo
Tribunal local e não pelo STJ, devendo a ação rescisória ser interposta no primeiro.49

Ocorre que o STJ tem proferido recentes decisões sobre o tema, refinando o seu entendimento,
como é exemplo trecho do voto da Min. Nancy Andrighi, no REsp 1.219.276/GO:50

“Admite-se também a extensão da competência do STJ, para analisar, em rescisória, determinados
aspectos que não tenham sido expressamente ventila-dos no recurso anteriormente interposto,
desde que ele seja competente para conhecer de uma parte ou de um dos fundamentos da
demanda.

Isso ocorre, por exemplo, na hipótese em que o STJ já analisou, em sede recursal, uma das
questões que são objeto da ação rescisória. Embora as demais não tenham sido objeto de decisão
pela Corte Superior, ao julgar o referido recurso, sua competência se prorroga.

Verifica-se, portanto, que deverá haver coincidência de pelo menos uma entre as matérias que são
objeto do recurso e da ação rescisória.”
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Percebe-se que o STJ caminha para ignorar a análise entre os capítulos efetivamente conhecidos na
decisão rescindenda e aqueles veiculados na ação rescisória, não importando se há relação de
prejudicialidade entre eles que justifique uma eventual expansão da competência.

Ocorre, portanto, que o entendimento exposto na AR 2.895 foi apenas ocasionalmente correto, pois
chegou a uma conclusão que obedeceria a análise entre os capítulos de sentença por mera
coincidência.

Sendo assim, pela análise das decisões mais recentes, é possível extrair o entendimento de que,
para o STJ ser competente para conhecer de ação rescisória, é apenas necessário que esta veicule
matéria de mérito que o STJ tenha analisado na decisão rescindenda, não importando quão ampla
seja a matéria veiculada na ação rescisória, podendo ela incluir capítulos que tenham transitado
tanto no Tribunal originário, ou até mesmo no Juízo de primeiro grau.

O que efetivamente importa para a atração da competência da ação rescisória para o STJ é que esta
almeje também rescindir alguma matéria de mérito que tenha sido decidida por este Tribunal.
3.5 Multiplicidade de ações rescisórias e a questão da competência

No direito pátrio as competências são exaustivamente determinadas, sendo defeso aos Tribunais
invadirem a competência dos demais. Ademais, o efeito substitutivo – cujo exame é imprescindível à
determinação da competência da ação rescisória –, guarda forte relação com o efeito devolutivo, pois
apenas é possível substituir o que fora devolvido.51 E, uma vez demonstrada a necessidade de
interpretação estrita das hipóteses de expansão do efeito devolutivo, há forte interferência no efeito
substitutivo; conseguintemente, na determinação da competência da rescisória, que deverá sempre
se adequar à substituição realizada pelo Tribunal, não se admitindo expansões casuísticas.

Assim, havendo o trânsito em julgado progressivo de capítulos independentes – O capítulo A
transitou no Tribunal local e o capítulo B no STJ – a competência para rescindir os julgados será
respectivamente do Tribunal local em relação ao capítulo A e do STJ em relação ao capítulo B, não
podendo no caso ser ajuizada uma ação rescisória total no STJ, pois se assim o fosse, este Tribunal
estaria usurpando a competência do Tribunal local, incorrendo assim, em vício de incompetência
absoluta.52

Observa-se que há diferentes possibilidades. A parte pode propor apenas uma rescisória parcial no
Tribunal onde transitou em julgado o capítulo correspondente, ou, querendo, rescindir ambos os
capítulos mediante o ajuizamento de mais de uma. Geralmente, deverá propor duas ações
rescisórias, uma em cada Tribunal, respeitando-se a competência de cada sodalício.53

Em relação à primeira possibilidade, no caso da parte desejar rescindir apenas o capítulo A, tem-se o
Enunciado 515 da Súmula persuasiva do STF,54 a qual é bastante clara em seus termos, no sentido
de que a competência para processamento da ação rescisória será do Tribunal que proferiu a
decisão rescindenda. Em relação à segunda hipótese, mudando o seu entendimento,55 o Supremo
passou a adotar a tese ora defendida, no sentido de que o Tribunal não poderá processar ação
rescisória que contenha capítulos independentes não analisados pelo Tribunal.56

Ainda neste ponto, vale ressaltar a lição de Ponte de Miranda afirmando que “[s]e a sentença
continha três pedidos e o trânsito em julgado, a respeito de cada um, foi em três graus de jurisdição,
há tantas ações rescisórias quanto os graus de jurisdição”.57 No ensejo, havendo a propositura de
ação rescisória perante órgão jurisdicional incompetente, mas havendo a correta indicação da
decisão rescindenda, os autos deverão ser remetidos ao órgão competente, por força do art. 113, §
2.º, do CPC (LGL\1973\5).58

Data venia, para melhor definição, é necessário relembrar a existência de capítulos dependentes e
de capítulos independentes. No caso dos capítulos que se deseje rescindir, caso inexista relação de
dependência, é defeso a qualquer Tribunal, superior ou inferior invadir a competência do outro.59

Todavia, esse entendimento deve ser diverso no caso de capítulos com relação de dependência
entre eles. Se a parte entra com uma ação requerendo (a) rescisão de contrato e (b) perdas e danos
decorrentes de descumprimento de cláusula contratual e o capítulo “a” transite em julgado no
Tribunal local e o “b” no STJ, fará mais sentido o ajuizamento de apenas uma ação rescisória no
Tribunal que analisou o pedido principal.

DA COMPETÊNCIA À AÇÃO RESCISÓRIA: UMA LEITURA
DE JULGADOS DO STJ A PARTIR DA TEORIA DOS

CAPÍTULOS DE SENTENÇA

Página 7



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste ensaio foi, basicamente, à luz da teoria dos capítulos de sentença, analisar a
possibilidade da coisa julgada parcial, a contagem do prazo para a rescisória e, a partir da conclusão
da primeira hipótese (coisas julgadas parciais), investigar a determinação da competência à
rescisória.

A posição firmada foi no sentido da possibilidade do trânsito em julgado parcial dos capítulos de
sentença cuja subsistência não esteja condicionada pela incolumidade de outro e, pois, sendo
independente em relação aos demais poderá transitar em julgado parcialmente.

Seguindo, fixou-se a possibilidade da existência de diversos prazos para o ajuizamento de
rescisórias a partir do trânsito em julgado de cada capítulo e não apenas a partir da última decisão
proferida na causa em questão, como fixou o STJ através do Enunciado 401 de sua Súmula.

Por fim, como questão principal do artigo, tendo por base as afirmações anteriores, defende-se a
possibilidade do ajuizamento da ação rescisória no Tribunal respectivo de onde transitou em julgado
a decisão rescindenda, sempre respeitando os limites da competência constitucional. No entanto, a
exceção defendida fica para o caso dos capítulos denominados condicionantes, quando então,
embora possa haver o trânsito em julgado desses em momento diverso ao do(s) capítulo(s)
condicionado(s), ou seja, em Tribunais diferentes, deve-se, por questão de coerência e lógica, ajuizar
apenas uma ação rescisória no Tribunal que conheceu do capítulo condicionante e não do
condicionado.
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Revista Brasileira de Direito Processual. n. 59, ano 15, p. 53.

24 No entanto, a doutrina mais moderna tem entendido que há uma proibição às decisões surpresa,
ou seja, se o magistrado utilizar-se de fundamento de fato ou de direito não utilizado e submetido ao
contraditório pelas partes, deverá o magistrado intimar ambas as partes para que possam se
manifestar sobre o novo fundamento. Essa proibição da decisão surpresa é motivada tanto pela
expansão do princípio do contraditório (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos
objetivos da demanda examinados à luz do contraditório. In: ——; CRUZ E TUCCI, José Rogério
(coords.). Causa de pedir e pedido no processo civil. São Paulo: Ed. RT, 2002. p. 38-42), como pela
ascensão do princípio da cooperação, mais especificamente sobre o dever de consulta advindo
desse (DIDIER JR., Fredie. Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil
português. Coimbra: Wolters Kluwer, 2010. p. 17-18; MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo
civil. São Paulo: Ed. RT, 2009. p. 136-137). O importante é que há uma nova concepção de processo
civil, propondo-se não um modelo inquisitorial ou adversarial, mas sim um modelo cooperativo, onde
o magistrado zelará pela valorização do contraditório, assumindo uma atitude ativa na condução do
duelo, de modo a garantir uma condução cooperativa do processo, com um diálogo entre os
partícipes da relação processual e sem protagonismos (sobre o tema, cf. DIDIER JR., Fredie. Os três
modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. RePro 198/213
(DTR\2011\2319)). Sendo assim, mesmo que o magistrado possa conhecer de algumas matérias de
ofício, deverá intimar as partes para se manifestarem sobre o tema, sob pena de nulidade por
violação do princípio do contraditório/cooperação.

25 CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil –
Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 9. ed. Salvador: JusPodivm,
2011. vol. 3, p. 108.

26 CUNHA, Leonardo José Carneiro da, op. cit., p. 219.

27 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Novos perfis da sentença civil: classificação, estrutura,
capítulos, efeitos e coisa julgada. Revista Dialética de Direito Processual 53/110; BARBOSA
MOREIRA, José Carlos. Comentários… cit., p. 356-357; GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Coisa
julgada de capítulos autônomos da sentença. Coisa julgada: novos enfoques no direito processual,
na jurisdição metaindivídual e nos dissídios coletivos. São Paulo: Método, 2007. p. 55-56. STJ, REsp
203.132, 4.ª T., j. 25.03.2003, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.04.2003, em sentido
contrário, NERY JR., Nelson, op. cit., p. 477; TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Sentenças
objetivamente complexas: impossibilidade do trânsito em julgado parcial. RePro 162/242-243;
BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação civil. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 107-112.

Por fim, fica a interessante reflexão da Profa. Clarisse Frechiani Lara Leite que, após profundo
estudo sobre o tema da prejudicialidade, afirmou o seguinte acerca da polêmica, adotando a primeira
posição: “Do encontro entre as normas que asseguram a segurança jurídica e as que se voltam a
evitar o exercício ilegítimo da jurisdição, no momento de julgar a apelação interposta contra apenas
uma parte da sentença devem prevalecer as primeiras. É muito cara ao sistema a estabilização das
situações jurídicas: um processo que se preste a idas e vindas, avanços e retrocessos não pode
trazer segurança jurídica aos litigantes. Essa ampliação da devolução traria o constante risco da
reformatio in pejus, por não assegurar a estabilidade das partes não recorridas da decisão que
beneficiem o recorrente. O autor, vencedor em primeira instância, que recorresse sozinho apenas
para majorar o valor dos honorários advocatícios poderia ser surpreendido com a extinção do
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processo sem julgamento de mérito” (Prejudicialidade no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2008. p.
220).

28 Não estamos alheios ao entendimento de Flávio Cheim Jorge no sentido de que o efeito
substitutivo não é propriamente um efeito, mas mera conseqüência do efeito devolutivo, no entanto,
nos afigura mais didático apresentar esta consequência como um efeito a parte no presente texto
(op. cit., p. 252).

29 NERY JR., Nelson, op. cit., p. 489.

30 “Parte” o “capo” di sentenza. Rivista di Diritto Processuale Civile, vol. XIX, 1964.

31 Capítulos de sentença. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

32 Decerto que, diante do desenvolvimento de uma teoria – e cultura – de valorização dos
precedentes no Brasil, nova reflexão se impõe quanto ao interesse recursal apenas para efeito de
discutir os fundamentos da decisão. Cuida-se de tema que, incidental, não será objeto de análise
deste trabalho.

33 Salvo se o objeto litigioso da demanda estiver restrito à discussão sobre os juros.

34 FERNANDES, Marcus Vinicius Tenorio da Costa. Capítulos de sentença. Dissertação de
Mestrado, São Paulo, USP, 2002, p. 74.

35 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil (LGL\1973\5). 14.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. vol. 5, p. 261-263.

36 Idem, ibidem.

37 Sobre a diferença entre pressupostos e requisitos processuais e sua classificação, cf:
CARVALHO, José Orlando Rocha de. Teoria dos pressupostos e dos requisitos processuais. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 109 e 129.

38 Como se sabe, no Brasil, em virtude da influência italiana, ainda prevalece a concepção de um
trinômio formado pelos pressupostos processuais, as condições da ação e mérito. Não concordamos
com essa classificação, seguindo a posição de, dentre outros, Fredie Didier Jr., quando propõe a
abolição das condições da ação enquanto categoria jurídica. Cf. Pressupostos processuais e
condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005.

39 LEITE, Clarisse Frechiani Lara, op. cit., p. 137. O entendimento de Liebman é semelhante, ao
afirmar que “o exame do mérito pressupõe a validade do processo e a existência dos requisitos da
ação”, ou seja, há uma antecedência lógica entre os capítulos processuais e os de mérito, pois estes
dependem da procedência daqueles. (Manual de direito processual civil. 3. ed. Trad. e notas de
Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005. vol. I, p. 226).

40 Op. cit., p. 42.

41 Algo nesse sentido, coadunando que havendo recurso parcial da sentença, os demais capítulos
transitam em julgado: COQUEIJO COSTA, Carlos. Ação rescisória. São Paulo: Ed. LTr, 1993. p. 129;
DINAMARCO, Cândido Rangel, op. cit., p. 99; ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação: os limites
objetivos do efeito devolutivo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 47-48.

42 “Sendo a sentença una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão,
o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial”. STJ, EREsp 404.777/DF, Corte
Especial, rel. Min. Fontes de Alencar, rel. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
11.04.2005.

Há, contudo, precedente do STF em sentido contrário, admitindo o trânsito em julgado parcial:
“Ementas: 1. Intervenção de terceiro. Ação cautelar. Processo eleitoral. Pleito anulado. Candidato
que participou da eleição anulada, em que foi derrotada a chapa que encabeçara. Intervenção
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indeferida. Falta de interesse jurídico. A título de assistente, ou de recorrente interessado, não se
admite intervenção de terceiro que apresente mero interesse de fato, capaz de ser atingido pela
decisão da causa. 2. Recurso. Especial. Eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Captação
ilegal de sufrágio. Sentença que cassou o prefeito e absolveu o vice-prefeito, cuja diplomação
determinou. Recurso apenas do prefeito. Improvimento pelo TRE, com cassação simultânea e oficial
do diploma do vice-prefeito. Alegação de matéria de ordem pública. Acórdão confirmado pelo TSE,
sob fundamento de operância do efeito translativo do recurso ordinário. Inadmissibilidade. Trânsito
em julgado do capítulo decisório que absolveu o vice-prefeito. Matéria não devolvida pelo recurso do
prefeito. Restabelecimento da sentença até o julgamento do recurso extraordinário já admitido.
Liminar concedida. Ação cautelar julgada procedente. Ofensa à coisa julgada. Interpretação do art.
5.º, XXXVI, da CF/1988 (LGL\1988\3), e dos arts. 2.º, 262, 467, 509 e 515, todos do CPC
(LGL\1973\5). Sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, não pode tribunal
eleitoral, sob invocação do chamado efeito translativo do recurso, no âmbito de cognição do que foi
interposto apenas pelo prefeito, cujo diploma foi cassado, por captação ilegal de sufrágio, cassar de
ofício o diploma do vice-prefeito absolvido por capítulo decisório da sentença que, não impugnado
por ninguém, transitou em julgado” (STF, AC 112, Pleno, j. 01.12.2004, rel. Min. Cezar Peluso, D
04.02.2005).

43 SCHORIZA, Ana Paula. Capítulos da sentença: como o STJ tem se posicionado sobre o termo
inicial para a contagem do prazo da ação rescisória? RePro 176/213.

44 LEITE, Clarisse Frechiani Lara, op. cit., p. 209.

45 Idem, p. 211.

46 STJ, AgRg na AR 1.115/SP, rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 19.12.2003.

47 STJ, AR 2.895/SP, 2.ª Seção, j. 11.05.2005, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 29.08.2005, p. 144. No
entanto, ressaltamos que, embora pelo inteiro teor dos acórdãos, a posição seja diversa, não
podemos coadunar com os termos do voto da relatora, pois vai de encontro ao exposto no presente
tópico, pois do teor do seu voto, admite-se que o tribunal hierarquicamente superior que julgou
apenas capítulo acessório possa absorver a totalidade da competência para processar a ação
rescisória.

48 Não é outro entendimento que se pode extrair do voto do Min. Menezes Direito nos autos da AR
1.115/SP: “O que existe aqui é o enfrentamento de questões que foram objeto da decisão recorrida
examinada pelo acórdão rescindendo, embora, em parte, tenha a Corte levantado o óbice da Súmula
7. Mas, mesmo assim, tenha-se presente que os termos da rescisória são todos voltados para a
decisão desta Corte, mesmo quando desafia o ponto, e é apenas um deles, o da testemunha que
teria a eiva da suspeição, assim ao questionar que a Corte desconheceu o que constava do próprio
Acórdão recorrido, e, portanto, incontroverso, sobre a qualidade de credor do embargante, afastada,
por isso, a afirmação de reexame de prova, isto é, a cobertura da Súmula 7”.

49 Neste exato sentido aponta Rodrigo Barioni: “Havendo julgados dependentes, a ação rescisória
destinada a desconstituir o julgado que contém o pedido ‘principal’ deve ser proposta perante o
órgão que o proferiu. (…) Pouco importa, aqui, se o pedido dependente foi julgado por tribunal
hierarquicamente superior. Opera-se a extensão dos efeitos da procedência da ação rescisória à
decisão que versa sobre matéria dependente” (op. cit., p. 526). Em sentido oposto, afirmando que a
ação rescisória deve ser proposta no tribunal hierarquicamente superior: YARSHELL, Flávio Luiz, op.
cit., p. 278-279; KLIPPEL, Rodrigo, op. cit., p. 32-33; SHIMURA, Sérgio Seiji. Prazo para a ação
rescisória. RePro 209/209.

50 STJ, 3.ª T., j. 16.08.2011, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.08.2011. Reafirmando a tese da
expansão da competência, como se percebe em trecho do voto do relator: “esta colenda Segunda
Seção reconhece a competência deste Tribunal Superior para conhecer e julgar a ação rescisória
destinada a desconstituí-lo, ainda que o objeto da ação rescisória não tenha sido abordado na
decisão rescindenda” (STJ, AR 4.086/RS, 2.ª Seção, j. 28.09.2011, rel. Min. Massami Uyeda, DJe
13.10.2011). Neste caso, o STJ realmente, em sede de recurso especial, havia conhecido apenas a
questão do arbitramento dos danos morais e, na ação rescisória, deseja a parte requerer a nulidade
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do acórdão do tribunal de origem, pois teria se distanciado da causa de pedir, tema que não foi
analisado no recurso especial, portanto, não fazendo parte da decisão originária do STJ.

51 Decerto que a lição deve sofrer temperamentos, haja vista a já mencionada possibilidade de
interdependência dentre os capítulos, hipótese em que poderá ocorrer o chamado efeito expansivo
interno.

52 No mesmo sentido: FERNANDES, Marcus Vinicius Tenorio da Costa, op. cit., p. 177.

53 Assim também: FLACH, Rafael. A Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça e a coisa julgada
progressiva. RePro 185/200-201.

54 “A competência para a ação rescisória não é do STF, quando a questão federal, apreciada no
recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido
rescisório”.

55 “Sendo o STF competente para julgar um dos aspectos da rescisória, sua competência se
prorroga àqueles que por ele não foram examinados anteriormente” STF, AR 1.006/MG, Pleno, j.
08.09.1977, rel. Min. Moreira Alves, DJ 02.06.1978, p. 3929; STF, AR 1.274, Pleno, j. 28.03.1996, rel.
Min. Sidney Sanches, DJ 20.06.1997, p. 28469. Ainda admitindo em tese esta prorrogação, tem-se
recente julgado do STJ: “De tal sorte, conclui-se que é da competência deste Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar ações rescisórias que veiculem ao menos um dos aspectos do litígio que
foram efetivamente enfrentados no âmbito do recurso especial, podendo-se cogitar ainda, em tese,
de eventual prorrogação quanto aos demais temas correlatos”. STJ, REsp 905.738, 2.ª T., j.
04.06.2009, rel. Min. Castro Meira, DJ 17.06.2009.

56 “O provimento, pelo acórdão rescindendo, de um dos pedidos da ação principal não é suficiente
para atrair a competência desta Corte para o julgamento de outros pedidos independentes, que
sequer foram conhecidos”. STF, AgRg na AR 1.800/SP, Pleno, j. 23.03.2006, rel. Min. Eros Grau, DJ
05.05.2006, p. 4; STF, AgRg no AR 1.780/CE, Pleno, j. 02.02.2006, rel. Min. Eros Grau, DJ
03.03.2006, p. 70. Importante a transcrição de trecho do voto de Eros Grau no primeiro acórdão que
bem exemplifica o nosso entendimento: Voto de Eros Grau: “O fato de a decisão impugnada ter dado
provimento a um dos pedidos – o referente ao Plano Bresser – não é suficiente para atrair a
competência desta Corte para o julgamento dos outros requerimentos formulados, que sequer foram
conhecidos. Os pedidos formulados no processo que de origem a decisão rescindenda são
absolutamente independentes. Cada um deles poderia consubstanciar uma ação específica. Em
virtude desta autonomia, o julgamento de um ou outro não prejudica a análise dos demais. (…) A
decisão rescindenda substitui o acórdão prolatado pelo tribunal de origem somente quando o recurso
é conhecido e provido. O efeito substitutivo previsto no art. 512 do CPC (LGL\1973\5) não incide
sobre os pedidos não conhecidos pelo acórdão rescindendo”.

57 Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 357.

58 BARIONI, Rodrigo, op. cit., p. 526.

59 Assim aponta Rodrigo Klippel “não há justificativa para que o órgão de última instância absorva a
competência para o processamento e julgamento dos pedidos de rescisão do(s) capítulo(s) da
sentença que deveria(m) ser rescindido(s) por tribunal inferior quando eles sejam independentes,
visto que a reapreciação de um pedido em nada influencia a reapreciação do outro” (op. cit., p. 32).
No mesmo sentido: YARSHELL, Flávio Luiz, op. cit., p. 279 ainda algo neste sentido em: CÂMARA,
Alexandre Freitas. Ação rescisória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 50-51; CARNEIRO, Athos
Gusmão. Ação rescisória, biênio decadencial e recurso parcial. Disponível em: [www. abdpc.org.br].
Acesso em: 20.12.2009.
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