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AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO  

DECADENCIAL 

 

Eduardo Ventura Medeiros1 

 

  Tema interessante e que já ensejou alguma controvérsia consiste no 

termo inicial do prazo de decadência para a propositura da ação rescisória. A 

questão reside em definir se a contagem inicia-se a partir do trânsito em julgado do 

último pronunciamento judicial, ou de decisões proferidas no curso do processo 

sobre as quais venha a incidir a preclusão. 

  Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o artigo 495 assim 

dispunha: 

 

“Art. 495. O direito de propor ação rescisória se e xtingue em 2 (dois) 

anos, contados do trânsito em julgado da decisão”. 

 

  O dispositivo, segundo se observa, fixava o termo inicial do biênio para 

a propositura da ação rescisória na data do trânsito em julgado da “decisão”. 

  O Superior Tribunal de Justiça, diante de inúmeros precedentes, 

pacificou o entendimento sobre o que se deve entender pelo termo “decisão”. Para 

tanto, editou o Enunciado n.º 401 vazado nos seguintes termos: 

 

“O prazo decadencial da ação rescisória só se inici a quando não for 

cabível qualquer recurso do último pronunciamento j udicial” 

(sublinhamos). 

 

  O verbete sumular é claro e, com a devida vênia, não admite 

tergiversações, quando estabeleceu o termo inicial da contagem do prazo 
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decadencial da ação rescisória a partir do trânsito em julgado do “último 

pronunciamento judicial”  e não de decisões proferidas no curso do processo. 

  A respeito do referido enunciado, Fredie DIDIER JR. e Leonardo 

Carneiro da CUNHA assentam: 

“Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Jus tiça, o prazo para 

o ajuizamento da ação rescisória somente tem início  após o trânsito em 

julgado da última  decisão proferida em todo  o processo. [...] 

O STJ ignora, enfim, a possibilidade de sucessivos trânsitos em julgado 

em um mesmo processo”  (Curso de direito processual civil: meios de 

impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 11ª ed. Bahia: Ed. 

JusPodivm, v. 3, 2013. p. 418 - sublinhamos). 

 

  Efetivamente, apreciando os precedentes que deram origem ao 

enunciado em questão, verifica-se o aresto proferido pela Terceira Seção do STJ, no 

Agravo Regimental na Ação Rescisória n.º 3.799/RN, assim ementado: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA AÇÃO  

RESCISÓRIA. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE T RÂNSITO 

EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 

1.   De acordo com a legislação processual em vigor , a admissibilidade 

da Ação Rescisória está condicionada à presença de dois requisitos: a 

abordagem do meritum causae  na decisão rescindenda e o seu trânsito 

em julgado. 

2.   É incabível a propositura de Ação Rescisória c ontra decisão que, 

afastando o reconhecimento de prejudicial de mérito , no caso a 

decadência prevista no art. 18 da Lei 1.533/51, det ermina o 

prosseguimento da ação, por inexistência de trânsit o em julgado. 

3.   Sobre o tema, a Corte Especial, em oportunidad e análoga, assentou 

que sendo a ação una e indivisível, não há que se f alar em 

fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a p ossibilidade do seu 
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trânsito em julgado parcial (EREsp 404.777/DF, Rel.  Min. FRANCISCO 

PEÇANHA MARTINS, DJU 11.04.2005). 

4.   Agravo Regimental desprovido” (STJ - AgRg na AR 3.799/RN - rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho - S3, Terceira Seção - DJe 

19/09/2008). 

  Como se vê, entendeu-se que a decisão na qual resta afastada a 

prejudicial de mérito não comporta ação rescisória, a qual é una e indivisível!  

  Do corpo do aresto acima ementado, extrai-se o seguinte trecho, 

igualmente esclarecedor: “3. De fato, sentença que extingue o processo em razão da 

decadência ou da prescrição traduz-se em provimento jurisdicional de mérito, contra 

o qual cabe a interposição de Ação Rescisória dentro do prazo previsto para tanto. 

4. Porém, no caso em tela, a decisão rescindenda afastou o entendimento exarado 

pelo Tribunal a quo, segundo o qual se operava a prejudicial de mérito prevista no 

art. 18 da Lei 1.533/51, determinando o prosseguimento do feito para exame do 

mérito do pedido. 5. Dest'arte, o provimento jurisdicional proferido por esta 

Corte, nos autos do Recurso Ordinário, não produziu  coisa julgada material , 

condição para admissibilidade da Ação Rescisória, mas apenas reformou antiga 

sentença extintiva do processo e ordenou a continuação procedimental da ação 

mandamental” (destacamos). 

  De fato, na vigência do CPC/1973 o provimento jurisdicional que 

apreciava parcialmente a matéria de fundo, rejeitando prejudicial de mérito (v.g., 

decadência e prescrição), gerava tão somente a preclusão e não produzia coisa 

julgada material capaz de autorizar a propositura da ação rescisória. 

  Eduardo TALAMINI é enfático nessa questão, verbis: 

 

“A eficácia da decisão parcial de mérito no curso d o processo ficará 

condicionada à da sentença final: até lá é possível  o exame de questões 

de ordem pública pertinentes inclusive a essa parte  do objeto do 

processo. 
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Não há que se falar, desde logo, em coisa julgada d o provimento relativo 

a parte do mérito. Afinal, a decisão não será sente nça: o restante do 

processo prosseguirá. Vale aqui o mesmo raciocínio pelo qual a decisão 

extintiva parcial sem julgamento de mérito não é se ntença (v., acima, as 

lições de F. Marques e M. de Aragão). Haverá apenas  preclusão – e, 

ainda assim, limitada (v. adiante): não mais será p ossível reexame do 

tema (salvo em recurso), a não ser que tenha sido d esconsiderada 

questão conhecível de ofício. Depois, com a sentenç a, desde que não 

abalada a anterior decisão parcial do mérito, advir á a coisa julgada: 

nesse caso, o comando da sentença automaticamente i ncorpora o 

anterior decisum  parcial sobre o mérito”  (Doutrinas essenciais de 

processo civil. Coord. Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim 

Wambier. São Paulo: RT, v. III, 2011, Saneamento do processo. p. 307 - 

sublinhamos). 

 

  Em recente julgado a Segunda Seção do Egrégio STJ assim decidiu: 

 

“ [...] A preclusão não é obstáculo ao cabimento da ação r escisória. A 

ação rescisória é cabível exatamente quando ocorre a preclusão 

máxima, decorrente da coisa julgada. O fato de não ter sido interposto 

algum recurso eventualmente cabível, ou tê-lo sido sem a invocação de 

determinado dispositivo legal, não impede o ajuizam ento de ação 

rescisória, se a decisão rescindenda incidir em alg uma das hipóteses de 

rescisão previstas no art. 485 do CPC. Não se exige  exaurimento de 

instância como pressuposto para a ação rescisória. [...] 

4. Agravo regimental a que se dá provimento, para q ue prossiga a 

tramitação da ação rescisória”  (STJ - AgRg na AR 4459/DF – rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti – S2 Segunda 

Seção - DJe 01/02/2016). 

 

  Portanto, conforme visto, a interpretação do Superior Tribunal de 

Justiça relativamente ao artigo 495 do CPC/1973 não era outra senão a de que o 
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prazo decadencial para a propositura da ação rescisória computava-se do trânsito 

em julgado da última decisão proferida no processo. É o que se observa, ainda, dos 

arestos cujas ementas seguem abaixo indicadas, nas passagens que interessam a 

este breve estudo:  

 

“ [...] O acórdão hostilizado está em sintonia com a jurisp rudência desta 

Corte Superior, que assentou a compreensão que ‘a d ecadência da ação 

rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão 

proferida no processo de conhecimento [...]”  (STJ - AgRg no AREsp 

8237/MG – rel. Min. Sérgio Kukina – 1ª Turma - DJe 13/05/2013). 

 

 

“AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO DECADENC IAL. 

TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO 

PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. [...] 

2. A decadência da ação rescisória se comprova pelo  trânsito em 

julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento [...]”  

(STJ - AgRg na AR 2946/RJ – rel.Min. Maria Thereza de Assis Moura – S3 – 

Terceira Seção - DJe 19/03/2010). 

 

  No mesmo sentido dos precedentes acima, indicam-se ainda os 

seguintes da mesma Corte Superior: EREsp n.º 404.777/DF (Corte Especial, rel. 

Min. Francisco Peçanha Martins) e EREsp n.º 441.252/CE (Corte Especial, rel. Min. 

Gilson Dipp). 

  Confirmando os termos do Enunciado n.º 401 do Superior Tribunal de 

Justiça, o artigo 975 do CPC/2015 prevê que: 

 

“Art. 975 - O direito à rescisão se extingue em 2 ( dois) anos contados do 

trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”  

(sublinhamos). 
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  Vale a ressalva, contudo, de que embora o Superior Tribunal de 

Justiça, na vigência do CPC/1973, não admitisse ação rescisória parcial (v.g., REsp 

n.º 639.233/DF, Rel. Min. José Delgado), atualmente, o artigo 966, § 3º do 

CPC/2015 prevê o cabimento de tal demanda contra capítulos da decisão. Na 

medida em que o referido dispositivo legal estabelece uma faculdade, ao consignar 

que a rescisória “pode  ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão” 

(destacamos), entende-se que não foi afastada a jurisprudência da Corte Superior 

acima mencionada, a respeito do termo inicial para a contagem do prazo de 

decadência da propositura da ação. Do contrário, restaria inócua a previsão do 

legislador contida no artigo 975 do CPC/2015, acima transcrita. 


