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RESUMO 

 

 

O presente trabalho fundamenta-se na quebra de paradigmas no que se refere à 
centralização do pensamento jurídico brasileiro em aspectos meramente legalistas, de 
forma a se entender a Supremacia da Constituição Federal de 1988 neste 
ordenamento. Com base nesse arcabouço teórico, verificar-se-á a natureza normativa 
das súmulas vinculantes, além de a necessidade de interpretação ampla no que diz 
respeito ao inciso V do art. 485 do CPC, o qual trata do cabimento da ação rescisória 
em razão de violação a literal disposição de lei. Por fim, com base em todo o exposto, 
concluir-se-á pelo cabimento da ação rescisória em face de decisões que descumpram 
súmulas vinculantes.  
 

 PALAVRAS-CHAVE: Súmula Vinculante – Ação Rescisória – Norma Jurídica – 

Interpretação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente trabalho versa sobre a convergência de dois institutos 

importantíssimos ao Direito Brasileiro: a súmula vinculante e a ação rescisória.  

 A súmula vinculante, primeiramente, surgiu com a Emenda Constitucional 

45/2004, que acrescentou o art. 103-A à Constituição Federal de 1988, representando 

uma grandiosa inovação para a cultura jurídica brasileira. Trata-se de instituto 

regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que possibilita a vinculação - observados 

determinados requisitos - da Administração Pública e do Poder Judiciário a enunciado 

sumular do Supremo Tribunal Federal. 

 A ação rescisória, prevista no art. 485, caput, do CPC, por sua vez, é medida mais 

antiga no direito brasileiro, constituindo-se em ação autônoma com o intuito de 

desconstituição da coisa julgada material. 

 Nesse sentido, para a análise do ponto de convergência entre esses dois 

institutos, dividiu-se o trabalho em três capítulos. No primeiro, analisar-se-ão 

brevemente os principais aspectos do desenvolvimento histórico dos sistemas jurídicos 

do common law e do civil law, em sua correlação com o surgimento e desenvolvimento 

das súmulas vinculantes, de forma a conceituá-las e demonstrar, ainda, o viés 

normativo de sua natureza jurídica. Ressalta-se, neste ponto, que tal capítulo não tem 

por condão discutir a legitimidade, e, ainda menos, analisar, em profundidade, o 

instituto das súmulas vinculantes em seu aspecto técnico, ou seja, seus requisitos, 

legitimados, regime jurídico, etc. O que se pretende, em verdade, é conceituá-la, e, 

principalmente, demonstrá-la como quebra de paradigma no que diz respeito ao 

pensamento codicístico ainda, por vezes, fortemente arraigado no pensamento dos 

juristas brasileiros. 

 No segundo capítulo faz-se uma a breve análise dos principais aspectos teóricos 

da ação rescisória, ressaltando-se foco na excepcionalidade do remédio e, por outro 

lado, na necessidade de interpretação extensiva no que diz respeito ao inciso V do art. 

485 do CPC, que trata do cabimento da ação rescisória em casos de decisões que 

violem “literal disposição de lei”. 
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 Por fim, o terceiro capítulo estabelece justamente o ponto de convergência entre 

os anteriores, uma vez que trata do cabimento da ação rescisória em face de decisões 

de mérito transitadas em julgado que descumpram súmulas vinculantes. Analisar-se-ão 

três correntes doutrinárias a respeito do assunto, de modo a enfocar o entendimento do 

tema no sentido de se possibilitar a maior proteção à CF/88. 

 Eis, nesses termos, a feição do presente trabalho. 
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2 SÚMULAS VINCULANTES 

 

 

2.1 A ORIGEM DAS SÚMULAS VINCULANTES  

 

 

2.1.1 Os Sistemas Jurídicos do Common Law e do Civil Law 
 

 

 Para iniciar o desenvolvimento deste capítulo a respeito das súmulas vinculantes, 

imperiosa se faz uma brevíssima pincelada a respeito de aspectos teóricos básicos 

referentes a dois grandes sistemas jurídicos1: o Civil Law e o Common Law, de forma a 

compreender o papel que as súmulas vinculantes ocupam contemporaneamente no 

ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com Miguel Reale2, sobre o assunto: 

 

Temos, pois, dois grandes sistemas de Direito no mu ndo ocidental , 
correspondentes a duas experiências culturais distintas, resultantes de múltiplos 
fatores, sobretudo de ordem histórica. O confronto entre um e outro sistema 
tem sido extremamente fecundo, inclusive por demons trar que, nessa 
matéria, o que prevalece para explicar o primado de sta ou daquela fonte 
de direito não são razões abstratas de ordem lógica , mas apenas motivos 
de ordem social e histórica. [Grifo nosso]. 

 

 Nesse sentido, é importante destacar, desde logo, que o que se busca com essa 

contextualização é a apresentação da escalada histórica até os preceitos conexos à 

realidade atual do ordenamento jurídico brasileiro, de forma a refutar, desde já, um 

posicionamento que assuma “como válidos hoje os papéis que as leis e as decisões 

judiciais representaram séculos atrás, como se elas tivessem permanecido à margem 

                                                 
1 De acordo com Osvaldo Agripino, o conceito de sistema jurídico é o “conjunto de normas escritas, usos 
e costumes, inclusive decisões dos tribunais (laws), adotado por determinada comunidade que 
compartilha os mesmos princípios e regras de aplicação do Direito, objetivando a resolução de seus 
conflitos.” In: CASTRO JR., Osvaldo Agripino de. Teoria e prática do direito comparado e 
desenvolvimento : Estados Unidos x Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, UNIGRANRIO, IBRADD, 
2002, p.13. 
2 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito.  25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 142. 
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das profundas transformações estruturais que se verificam ao longo do tempo.”3 

 Assim, passa-se à análise desses dois sistemas jurídicos, apresentando-se 

inicialmente seus conceitos pura e abstratamente, sem as peculiaridades que 

eventualmente apresentem em relação a cada Estado.  

 Nesses termos, o Civil Law , primeiramente, é um sistema jurídico que advém da 

tradição jurídica de origem romano-germânica, e tem como característica principal o 

“império da lei”4. É, destarte, típico que nesse sistema a Lei esteja quase que 

inteiramente codificada e altamente sistematizada, justamente porque ela é o seu 

alicerce maior. Paula Bhering Jacques Gonçalves5 bem resume os principais aspectos 

em abstrato desse sistema jurídico, facilitando o seu entendimento, pois se utiliza de 

institutos característicos do ordenamento jurídico brasileiro para defini-lo: 

 

O modelo codificado de sistema jurídico ou Civil Law é caracterizado por um 
corpo de normas , regras estas com características de generalidade e 
abstração, provenientes do Legislativo . Sendo assim, baseia-se 
inteiramente na lei , que é base para a solução de todo caso particular. [Grifo 
nosso]. 

 

 Verifica-se, pois, que, aproximando-o de institutos brasileiros, trata-se de um 

sistema que privilegia as atribuições do Poder Legislativo, em detrimento das atividades 

do Poder Judiciário, cuja atribuição seria a de apenas aplicar a Lei cujo conteúdo 

previamente fora, em sua plenitude, definido legislativamente.  

 É, nesses termos, um sistema bem caracterizado por conter um conjunto de 

normas que se revelam, por si, nas regras jurídicas escritas, provenientes de um órgão 

competente (no caso do Brasil, o Poder Legislativo), com as características da 

generalidade e da abstração. 

 O sistema jurídico do Common Law , por outro lado, tem origem anglo-saxônica, 

                                                 
3 LEITE, Glauco Salomão. Súmula Vinculante e jurisdição constitucional brasi leira . 1ª Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 08. 
4 Nesse sentido é o entendimento de Carl Schmidt: “O estado burguês de Direito se baseia no ‘império da 
lei’. Por isso é um Estado legalitário. [...] A noção de império da lei deve ser apreendida a partir de uma 
contraposição. Da contraposição ao ‘império dos homens’, seja um indivíduo, uma assembléia, ou 
corporação, cuja vontade se coloca no lugar de uma norma geral, fixada de antemão de igual para 
todos.” Cf.: SCHMITT, Carl. Teoria de La Constituición . 2ª reimpr. Traducción de Francisco Ayala. 
Madrid: Alianza, 1996, p. 149-150 – nossa tradução. Apud: LEITE, Glauco Salomão. Ibidem, p. 16. 
5 GONÇALVES, Paula Bhering Jacques. Súmula Vinculante. In: CASTRO, João Antônio Lima (Coord.). 
Direito Processual:  fundamentos constitucionais. Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto de Educação 
Continuada, 2009, p. 284. 
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em países como a Inglaterra e Estados Unidos, tendo se desenvolvido com fundamento 

em um conjunto de decisões judiciais que se baseiam nos costumes, tradições e 

precedentes.  

 Nesse sistema, verifica-se a existência de um instituto chamado de stares decisis6, 

que advém da expressão “stare decisis et quieta non movere”, que no português se 

traduz como “mantenha-se a decisão e não se perturbe o que foi decidido”. Trata-se, 

verdadeiramente, dos precedentes obrigatórios, os quais se manifestam pelo caso já 

decidido (leading case) que, pelo método indutivo, atua como verdadeira fonte de 

estabelecimento de diretrizes para o julgamento de casos futuros7.  

 Paula Bhering Jacques Gonçalves8 sintetiza, também, muito bem a idéia do 

sistema do Common Law : 

 

O modelo do Common Law, por sua vez, utiliza-se de precedentes judiciais , 
ou seja, objetiva apenas selecionar o caso concreto com base nas decisões 
proferidas anteriormente. Há aqui a primazia da decisão judicial . Os 
precedentes judiciais ou stare decisis servem de base para as decisões dos 
processos em curso. [Grifo nosso]. 

 

 Isto é, esta tradição jurídica baseia-se em uma normatividade oriunda dos 

precedentes, que são basicamente decisões de um órgão judicial (que no caso 

brasileiro, seria o Poder Judiciário), as quais vinculam eventuais decisões a serem 

emitidas no futuro.  

 Verifica-se, assim, a existência de uma “radical oposição e (aparente) 

incompatibilidade entre os modelos mencionados”9, pois enquanto o modelo do Civil 

                                                 
6 Sobre o stare decisis, afirma Lenio Streck: “A doutrina dos precedentes obrigatórios  (Doctrine of 
binding precedent), também chamada de stare decisis , Case Law, está estreitamente ligada ao sistema 
denominado Law Reports. De pronto, deve ser dito (e repetido) que uma das características históricas 
mais marcantes da lei inglesa é ser produto do trabalho dos juízes (judge made law). Ou seja, a maior 
parte da common law não é produto do Parlamento, mas, sim, do trabalho de séculos dos juízes 
aplicando regras consuetudinárias estabelecidas, aplicando regras a casos novos, na medida em que 
forem surgindo. O princípio que respalda a doutrina dos precedentes consiste em que, em cada caso, o 
juiz deve aplicar o princípio legal existente, isto é, deve seguir o exemplo ou precedente das decisões 
anteriores (stare decisis). In: STREK, Lenio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro:  eficácia, poder e 
função: a ilegitimidade constitucional do efeito vinculante. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 
46-47.  
7 TAVARES, André Ramos. Nova lei da Súmula Vinculante:  estudo e comentários à Lei 11.417, de 
19.12.2006. 3ª ed. São Paulo: Método, 2009, p. 23. 
8 GONÇALVES, Paula Bhering Jacques.  Op cit., 2009, p. 284. 
9 TAVARES, André Ramos. Op. Cit., 2009, p. 23. 
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Law revela suas normas na Lei, o sistema do Commmon Law a coloca em segundo 

plano, de forma que a sua normatividade advém de um corpo jurídico que se baseia no 

primado das decisões judiciais anteriores.  

 

 

2.1.2 A Experiência Brasileira: do Absolutismo do Civil Law a sua Mitigação com 
Institutos Influenciados por Características do Common Law 
 

 

 Retirando-se do plano abstrato, e partindo-se para a realidade prática, 

especificamente com relação ao ordenamento jurídico brasileiro, deve-se ressaltar a 

forte influência recebida da cultura jurídica romano-germânica, de forma a se destacar 

que conceitos fundamentais do Civil Law influenciaram diretamente a posição de 

hegemonia que a Lei apresentou no ordenamento jurídico brasileiro por longo período. 

 De acordo com Rodolfo de Camargo Mancuso10 o Brasil integra, portanto, 

historicamente a família do Civil Law, o que demonstra que neste país a principal forma 

de revelação do direito é, historicamente, a norma legal, oriunda dos trabalhos do Poder 

Legislativo, a qual se caracteriza, ainda, por ser geral e abstrata. Para o citado autor, tal 

orientação se confirma pela própria Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, que 

traz em seu art. 5º, II, o Princípio da Legalidade, ou da Reserva Legal, como um de 

seus fundamentos, de acordo com o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

 É de se enfatizar, novamente, porém, que os sistemas jurídicos neste capítulo 

explicitados contêm peculiaridades na realidade prática que não estão contidas em 

seus conceitos puros e abstratos, apresentados no ponto anterior. E é nesses termos 

que se torna importante destacar que, com o advento da Globalização Jurídica, o 

sistema do Civil Law sofreu uma espécie de osmose em relação ao sistema do 

Common Law, de forma que passou a absorver determinados conceitos e 

                                                 
10 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Questões controvertidas sobre a Súmula Vinculante. In: MEDINA, 
José M. G. et al (Coord). Os poderes do juiz e o controle das decisões judici ais:  estudos em 
homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 1188. 
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características daquele, sofrendo uma “crise” em relação a pressupostos fundamentais 

que lhes informavam como características inarredáveis11. Sobre o assunto, dispõe 

Miguel Reale12: 

 

Na realidade, são expressões culturais diversas que, nos últimos anos, têm sido 
objeto de influências recíprocas, pois enquanto as normas legais ganham cada 
vez mais importância no regime do common law, por sua vez, os precedentes 
judiciais desempenham papel sempre mais relevante no Direito de tradição 
romanística. 

 

 Nesse sentido, a partir do século XX, o fenômeno da Globalização Jurídica passou 

a interferir, também, no ordenamento jurídico brasileiro, verificando-se em relação ao 

Brasil uma sensível aproximação de institutos influenciados pelo sistema do Common 

Law, de forma que passa a ser possível a observação, nessa seara, da perda da 

extrema centralização do pensamento jurídico brasileiro no direito codicístico, baseado 

somente na Lei.  

 Assim, para além do controle difuso de constitucionalidade das leis, que surgiu 

com a Carta Republicana de 1891, introduziu-se no ordenamento, através da EC nº. 

16/65, a Ação Genérica de Constitucionalidade de Lei, inaugurando-se no Brasil o 

controle concentrado-abstrato de constitucionalidade. Ou seja, houve um fenômeno de 

alargamento da jurisdição constitucional, de forma que “a tradicional imagem do ‘juiz 

vinculado a lei’, querendo muitas vezes mascarar a criação judicial do direito, é 

extremamente enfraquecida diante do ‘juiz vinculado à Constituição”13 [Grifo nosso]. 

Luiz Guilherme Marinoni14, sobre o assunto, dispõe: 

 

A evolução do civil law, particularmente em virtude do impacto do 
constitucionalismo, deu a seus juízes um poder similar àquele do juiz inglês 
submetido ao common law e, bem mais claramente, ao poder do juiz 
americano, dotado do poder de controlar a lei a partir da Constituição. No 
instante em que a lei perde a Supremacia, submetendo-se à Constituição, 
transforma-se não apenas o conceito de direito, mas igualmente o significado 
de jurisdição. O juiz deixa de ser um servo da lei e assume o dever de 
dimensioná-la [...]. Aliás o juiz brasileiro, hoje, tem poder criativo m aior do 
que o juiz do common law  [...]. [Grifo nosso]. 

                                                 
11 GROSSI, Paolo. Primeira lição sobre o direito . Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 68. 
12 REALE, Miguel. Op. Cit., 2000, p. 142 – 143. 
13 LEITE, Glauco Salomão. Op. Cit., 2007, p. 42 
14 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
40. 
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 Tais fenômenos se acentuaram com a promulgação da própria Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, cuja análise textual permite concluir que 

“desde cedo se teve uma clara percepção de que a Constituição recém-criada estava 

acima dos poderes estatais, incluindo o próprio Poder Legislativo, sendo ela a única 

responsável pela outorga de poderes e competências”15, de forma a introduzir no 

ordenamento evidentes transformações culturais no âmbito jurídico. 

 Dessa forma, a Constituição passou a assumir uma posição de destaque no 

ordenamento jurídico, prestando-se inclusive como forma de limitar o Poder Legislativo 

através do controle de constitucionalidade das leis. Sobre o advento da CF/88, e o 

chamado Constitucionalismo, os ensinamentos de Glauco Salomão Leite16, no que 

tange à Constituição: 

 

Ela foi vista não como mera exortação de valores políticos desprovida de 
vinculatividade, mas como um plexo normativo superior capaz de fornecer 
critérios para se avaliar a conformidade das leis com os seus preceitos. Assim, 
evitou-se a idolatria da lei criada pelo Poder Legi slativo e se reconheceu o 
poder interpretativo da função judicial  que permita anular as leis quando 
contrárias à Constituição. [Grifo nosso]. 

 

 Além do alargamento da jurisdição constitucional, dentre as citadas 

transformações culturais trazidas pela Globalização Jurídica, que influenciaram no 

movimento de aproximação do Civil Law ao Common Law no Brasil, surgiu com a 

CF/88 uma questão importante para o presente trabalho, que é a instituição do princípio 

da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, uma vez que “a Constituição Federal de 

1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição 

condicionada ou instância administrativa de curso forçado”17.  

 Citada inovação, em conjunto com o alargamento da jurisdição constitucional, 

causou o aumento do número de demandas no Poder Judiciário, em especial no 

Supremo Tribunal Federal, tratando-se tal fenômeno, então, de conseqüência direta da 

redemocratização relacionada à Constituição Federal de 1988. 

                                                 
15 LEITE, Glauco Salomão. Op. Cit., 2007, p. 17 
16 Ibidem, p. 15. 
17 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada.  São Paulo: Editora Atlas S.A., 2004, p. 
294. 



 15

 Essa afirmação, repise-se, não é mera divagação teórica, mas, pelo contrário, 

pode ser demonstrada faticamente, assim: 

 

a) Na década de 80  (1980-1989) o STF recebeu 163.950 (cento e sessenta e três 

mil novecentos e cinquenta) processos, tendo proferido 164.358 (cento e 

sessenta e quatro mil trezentas e cinqüenta e oito) decisões; 

b) Na década de 90  (1990-1999) o STF recebeu 326.493 (trezentos e vinte e seis 

mil quatrocentos e noventa e três) processos e proferiu 311.521 (trezentos e 

onze mil quinhentos e vinte e uma) decisões;  

c) Entre os anos de 2000 e 2003  o STF recebeu 463.717 (quatrocentos e 

sessenta e três mil setecentos e dezessete) processos e proferiu 386.794 

(trezentos e oitenta e seis mil setecentos e noventa e quatro) decisões.  

d) Entre os anos de 2004 e 2009  o STF recebeu 610.888 (seiscentos e dez mil 

oitocentos e oitenta e oito) processos e proferiu 727.259 (setecentas e vinte e 

sete mil duzentas e cinqüenta e nove) decisões. 

e)  De 2010 até 30/09/2011 o STF recebeu 121.911 (cento e vinte e um mil 

novecentos e onze) processos e proferiu 177.777 (cento e setenta e sete mil 

setecentos e setenta e sete) decisões18. 

 

 Dessa forma, durante as décadas de 80, 90 e os anos de 2000 a 2003, 

anteriormente, portanto, ao advento da EC 45/2004, o número de processos no STF, 

devido ao alargamento da jurisdição constitucional e à inafastabilidade da jurisdição, 

somente aumentou, ao passo que o número de decisões, que na década de 80 era 

superior ao número de processos, na década de 90, pós CF/88, e nos anos de 2000 a 

2003 foi inferior – o que demonstra o aumento da morosidade do Poder Judiciário. 

 Como se verifica, as transformações culturais no âmbito jurídico do ordenamento 

brasileiro entre os séculos XIX e XX trouxeram como conseqüência o alargamento da 

jurisdição constitucional, além de fenômenos como a morosidade do Poder Judiciário19. 

                                                 
18 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProcessual>. 
Acesso em 22 out. 2011. 
19 LEITE, Glauco Salomão. Op. Cit., 2007, p. 3. 



 16

 Nesse contexto histórico, e de forma a aumentar ainda mais o âmbito da jurisdição 

constitucional brasileira, que já havia sido garantida pela CF/88, institui-se no Brasil, 

através da Emenda Constitucional 45/2004, a reforma do Poder Judiciário, a qual, 

dentre as inovações, trouxe a súmula vinculante  como resposta justamente à 

morosidade do Poder Judiciário20. De acordo com a Revista Cidadania e Justiça, da 

Associação dos Magistrados Brasileiros21: 

 

A súmula vinculante constitui um instituto típico do direito anglo-saxão que se 
pretende adaptar ao nosso direito romanista. Somos favoráveis à sua 
introdução, com as cautelas de procedimento decisão e revisão adotadas na 
PEC. Sua principal função será evitar a protelação em matérias jurídicas já 
pacificadas no STF e nos Tribunais Superiores. Se não finda com o excesso de 
causas sobre o mesmo assunto, pelo menos diminui o objeto protelatório 
permanente das procuradorias e advocacias públicas. A protelação no 
andamento dos processos é um ponto de suma importância na reforma. Já 
houve um caso levado ao Supremo que recebeu o inacreditável número de 600 
recursos. 

 

 De qualquer forma, o fato é que essa inovação confirmou o fenômeno da 

crescente mitigação do sistema do Civil Law a elementos característicos do Common 

Law, demonstrando-se com isso que a incompatibilidade entre os sistemas é apenas 

aparente, uma vez que o advento de institutos influenciados pelo Common Law não 

retira a legitimidade do sistema do Civil Law, mas pode, pelo contrário, garantir-lhe uma 

porção razoável de celeridade e igualdade22.  

                                                 
20 Sobre a correlação entre a criação das súmulas vinculantes e a morosidade do judiciário, são adeptos 
de tal corrente doutrinária autores como: LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 14ª ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 642; RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Súmula Vinculante . 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, nº 81, 2009, p. 60; MOURA, Elissandra Assis. 
Legitimidade e constitucionalidade das Súmulas de efeitos vinculantes no estado democrático de Direito. 
In: CASTRO, João Antônio Lima (Coord.). Direito Processual:  Hermenêutica Constitucional em Debate. 
Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto de educação continuada, 2009, p. 75; HOUARA, Guilherme Renato 
Gontijo.  Argumentos prós e contras às Súmulas Vinculantes na perspectiva constitucional. In: CASTRO, 
João Antônio Lima (Coord.). Direito Processual:  fundamentos constitucionais. Belo Horizonte: PUC 
Minas, Instituto de Educação Continuada, 2009, p. 265; GONÇALVES, Paula Bhering Jacques. Op. Cit., 
2009, p. 281.  
21 Revista Cidadania e Justiça, n. 10, 1º sem. 2001, p. 55, da Associação dos Magistrados Brasileiros. 
Apud: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante.  3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 356. 
22 LEITE, Glauco Salomão. Op. Cit., 2007, p. 50-51. No mesmo sentido, o entendimento de Alexandre de 
Moraes: “As súmulas vinculantes surgem a partir da necessidade de reforço à idéia de uma única 
interpretação jurídica para o mesmo texto constitucional ou legal, de maneira a assegurar-se a segurança 
jurídica e o princípio da igualdade, pois os órgãos do Poder Judiciário não devem aplicar leis e atos 
normativos aos casos concretos de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias [...]”. In: 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional . 24ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2009, pág. 788. 
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 Isso se comprova quando se constata que com o advento da EC 45/2004 e as 

súmulas vinculantes, em que pese a continuação do alargamento da jurisdição 

constitucional (já que o número de processos no STF continuou a aumentar), o número 

de decisões proferidas pelo STF, entre os anos de 2004 e 2011, voltou a ser superior 

ao número de processos, conforme se verifica no esquema anteriormente demonstrado.  

 Sobre o assunto, complementa Alexandre de Moraes23: 

 

A instituição da súmula vinculante, pela EC nº 45/04, corresponde à tentativa 
de adaptação do modelo da common law  (stare decisis ) para nosso 
sistema romano-germânico ( civil law ). [...] A EC nº 45/04 não adotou o 
clássico stare decis, nem tampouco transformou o nosso sistema de civil law 
em common law, porém permitiu ao Supremo Tribunal Federal 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.  

 

 De qualquer forma, como se nota das lições acima elencadas, é importante 

observar que com a instituição das súmulas vinculantes não se adotou no Brasil o 

sistema do Common Law em detrimento do Civil Law, mas apenas aproximou-se este 

em relação àquele24.  

 Segundo Pedro Lenza, portanto, “podemos afirmar, então, que embora com as 

suas particularidades, o instituto do stare decisis influenciou a criação da súmula 

vinculante no direito brasileiro.” 25 

 Para que se entenda, porém, porque o advento da súmula vinculante significa uma 

aproximação ao sistema do Common Law, aproximação essa relativa ao instituto do 

stare decisis, é preciso que se delimite a conceituação do instituto. Isso tudo será 

importante para se definir a natureza jurídica das súmulas vinculantes, o que é de 

                                                 
23 MORAES, Alexandre de. Op. Cit., 2009, pág. 789-790. 
24 Não é outro o entendimento de Rodolfo Camargo Mancuso, segundo o qual: “Nem por isso, todavia, se 
poderá afirmar, à outrance, que o Brasil assim se desfilia da família romano-germânica, dado que 
remanescem fortes os laços que ligam nosso ordenamento à norma positivada e ao direito codicístico. 
Antes, se diria que ambas as famílias jurídicas – civil law e common law— estão em rota e aproximação, 
já que, dentre nós o precedente judiciário encontra cada vez mais espaço, tanto no ordenamento positivo 
como na práxis judiciária, ao passo que na Inglaterra e Estados Unidos o direito escrito está cada vez 
mais valorizado.” In: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., 2007, p. 328. No mesmo sentido: 
TAVARES, André Ramos. Op. Cit., 2009, p. 23. 
25 LENZA, Pedro. Op. Cit., 2009, p 643. 
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evidente importância para se analisar o cabimento da ação rescisória no caso de 

decisões transitadas em julgado que descumpram seus enunciados. 

 

 

2.2 CONCEITO DE SÚMULA VINCULANTE 
 

 

 Neste ponto, portanto, chegou-se ao momento em que se convém conceituar o 

instituto das súmulas vinculantes em contraposição às súmulas persuasivas, para que, 

em análise ligada às origens históricas daquelas (brevemente relatadas nos pontos 

anteriores – 2.1.1 e 2.1.2), possa-se alcançar o âmago da sua natureza jurídica (que 

será explicitada no Ponto 2.4), o que será importante para o entendimento do Capítulo 

III do presente trabalho, que tratará a respeito do cabimento da ação rescisória no caso 

de decisão de mérito transitada em julgado que seja ofensiva a súmula vinculante. 

 Assim, de acordo com o Dicionário Jurídico “Súmula na jurisprudência, indica a 

condensação de série de acórdãos do mesmo tribunal, revelando sua orientação para 

casos análogos.” 26 

 A conceituação é de certo modo diferente de acordo com o Dicionário Compacto 

Jurídico, segundo o qual súmula seria o “conjunto de, no mínimo, três acórdãos de um 

mesmo tribunal adotando a mesma interpretação de preceito jurídico em tese. A súmula 

não tem efeito obrigatório, apenas persuasivo.”27 

 O conceito dado por Marcelo Alves Dias Souza, por sua vez, parece ser o que traz 

os aspectos mais importantes do instituto das súmulas, em seu caráter geral, e seria: “o 

conjunto da jurisprudência dominante de um tribunal, abrangendo os mais variados 

ramos do nosso Direito, organizado por verbetes numerados sem compromisso com a 

temática dos assuntos.”28 

                                                 
26 COSTA, Wagner Veneziani. Dicionário jurídico . São Paulo: Editora WVC, 1998, p. 269. 
27 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário compacto jurídico.  10ª ed. São Paulo: Rideel, 2007, p. 
185. 
28 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial às súmulas vinculantes.  Curitiba: Juruá, 
2006, n.12.10.1, p. 253. Apud: ALVIM, Arruda. Súmula e Súmula Vinculante. In: MEDINA, JOSÉ M. G. et 
al (Coord). Os poderes do juiz e o controle das decisões judici ais: estudos em homenagem à 
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 Como se verifica, a conceituação do instituto das súmulas não é equânime, mas 

há características principais em comum na doutrina. Da conceituação verificada no 

Dicionário Compacto Jurídico, porém, abre-se azo a uma importante observação: 

existem no ordenamento jurídico brasileiro duas grandes “famílias” de súmulas - as 

persuasivas, e as vinculantes, estas últimas o verdadeiro objeto de estudo do presente 

capítulo, as quais foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro com a EC no. 

45/2004.  

De qualquer forma, sobre as súmulas persuasivas insta ressaltar que elas são 

aquelas que não são dotadas de efeito vinculante. Arruda Alvim29, bem as conceitua, 

revelando em seu texto os seus principais aspectos: 

 

“As súmulas persuasivas representaram o resultado lingüístico de 
jurisprudência dominante  e no enunciado dessas súmulas consta a síntese 
do resultado dessas decisões , com descarte de peculiaridades  que não 
interessam à essência da descrição, norma ou parte dela, retratada no 
enunciado sumular, que deve ser o descritor de uma situação geral, em 
linguagem análoga à lei . Parece que são criadas por meio de um processo 
indutivo, cujo produto deve ser o entendimento do que se pode dizer ser 
denominador comum e constante dessas diversas decisões. E esse enunciado, 
a seu turno, virá a proporcionar que dele se deduza, similarmente ao que se 
faria se de lei se tratasse, a solução.” [Grifo nosso]. 

 

 Afirma-se, portanto, que a súmula persuasiva nasce como um qualificativo de 

uma jurisprudência dominante, através de um enunciado sintetizador dos elementos em 

comum desses julgados, em determinado órgão jurisdicional. Ela, não obstante não 

tenha efeito vinculante, proporciona uma orientação de sentido decisório e facilita a 

atividade jurisdicional. Nesse sentido é o entendimento de Munif Saliba Achoche30: 

 

Demonstra-se clara a idéia inicial de que as súmulas, neste contexto, teriam 
como escopos: servir como norte  de aplicação para os magistrados, como 
assim entendessem viável; bem como servir de auxílio aos advogados, caso 
lhes fosse interessante e favorável o enunciado nela contido. Entretanto 
encontra-se implícita a idéia de que nada obstaria aos magistrados a 
possibilidade de entender de modo diverso delas e, por assim ser, afastar 

                                                                                                                                                              
professora Teresa Arruda Alvim Wambier. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
1149. 
29 ALVIM, Arruda. Op. Cit., 2008, p. 1149. 
30 ACHOCHE, Munif Saliba. O pluralismo, o processo e as súmulas vinculantes no estado democrático de 
direito. In: CASTRO, João Antônio Lima (Coord.). Direito Processual:  Hermenêutica Constitucional em 
Debate. Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto de Educação Continuada, 2009, p. 90. 
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a sua aplicação no caso concreto ou mesmo sequer ci tá-las, posto que 
não havia a obrigatoriedade de sua utilização . [Grifo nosso] 

 

Assim, pode-se dizer, “é mais do que jurisprudência dominante, porquanto a 

súmula persuasiva acaba por representar um “selo” significativo e formal de que a 

jurisprudência é reconhecida formalmente como a dominante”31, apesar de não ter 

efeitos vinculantes. 

Por essas razões, as súmulas persuasivas representam apenas o início de uma 

aproximação ao sistema do Common Law, uma vez que são provenientes de órgãos 

judiciais, mas, por outro lado, não possuem o efeito vinculante. 

Insta salientar, ainda, que para Miguel Reale32, as súmulas persuasivas, 

inclusive, seriam “enunciados normativos” ou “normas jurisprudenciais”, veja-se: 

 

São as “súmulas” do Supremo Tribunal, que periodicamente vêm sendo 
atualizadas, constituindo, não um simples repertório de ementas e acórdãos, 
mas sim um sistema de normas jurisprudenciais  a que a Corte, em princípio, 
subordina seus arestos. [Grifo nosso]. 

 

 Por sua vez, a EC 45/04, de 09 de dezembro de 2004, introduziu no ordenamento 

jurídico brasileiro, como já se viu no ponto anterior, as súmulas vinculantes, quando 

acrescentou o art. 103-A à Constituição: 

 

Art. 103-A.  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 

                                                 
31 ALVIM, Arruda. Op. Cit., 2008, p. 1152. 
32 REALE, Miguel. Op. Cit., 2000, p. 175. Nesse sentido, ainda, de acordo com Mancuso: “Todavia, os 
múltiplos e relevantes efeitos processuais reconhecidos às súmulas, tanto nos Regimentos dos Tribunais 
(v.g, RISTF, arts. 21, § 1º , e 102, § 4º , e RISTJ, arts. 34, XVIII, e 124) como na legislação ordinária 
(CPC, art. 557 e §§ 1º -A e 1º ; CLT, art. 896 e alíneas; Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LC 
35/79, art. 90, § 2º), sempre impressionaram fortemente os operadores do Direito, levando alguns a 
verem um valor quase-normativo nas súmulas. Assim dá notícia Lênio Luiz Streck, reportando-se a Anete 
Vasconcelos de Borborema, onde esta admite que vários autores reconhecem ‘um caráter normativo à 
jurisprudência contida na súmula, entendendo-a obrigatória para todos os juízes e tribunais do país’. 
Explicam que, constituindo o STF (e acrescentaria o STJ) os mais altos sodalícios da justiça brasileira e 
sendo suas decisões, consequentemente e respectivamente, irreformáveis por outro tribunal, não se 
pode conceber que juízes de primeiro grau e outros tribunais julguem à revelia das proposições 
constantes na súmula. Em face da autoridade que a Constituição outorga ao Supremo (e ao STJ), não 
dar força de lei à jurisprudência dominante firmada em Súmula seria afrontar sua soberania, reconhecer a 
imperfeição do Poder Judiciário e, finalmente, impedir a certeza jurídica.” In: MANCUSO, Rodolfo de 
Camargo. Op. Cit., 2007, p. 316. 
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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. [Grifo nosso]. 
 

 Com relação à última parte do dispositivo legal acima exposto (“na forma 

estabelecida em lei”), é de se ressaltar que tal lei já foi promulgada em data de 19 de 

dezembro de 2006, e trata-se da Lei n.o 11.417/2006, que: 

 

Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 
de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras 
providências.33 

 

Assim, o § 1º do art. 2º dessa lei define, em consonância com o § 1º daquele art. 

103-A, da CF, que: 

 

§ 1o  O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas  determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração públic a, controvérsia atual 
que acarrete grave insegurança jurídica e relevante  multiplicação de 
processos sobre idêntica questão. [Grifo nosso]. 

 

 Verifica-se, nesses termos, basicamente, que as súmulas vinculantes são, assim 

como as súmulas persuasivas, a sedimentação de um entendimento dominante na 

jurisprudência, criadas também através do método indutivo, que culmina na 

determinação de um enunciado, mas, no caso, com as seguintes peculiaridades: 

 

a) somente podem ser editadas pelo STF; 

b) têm por objeto exclusivamente matéria constitucional sobre a qual haja 

controvérsia atual e cause grave insegurança jurídica e relevante multiplicação 

de processos; 

c) têm, ainda, o condão de vincular diretamente os demais órgãos judiciários e a 

administração pública e indiretamente o restante da sociedade34.  

                                                 
33 Exposição de Motivos da Lei 11.417/2006, de 19 de dezembro de 2006. 
34 Nesse sentido dispõe Rodolfo de Camargo Mancuso: “À primeira vista o efeito vinculativo da súmula 
alcançaria somente os juízes e os administradores públicos (CF, art. 103-A, caput), mas essa perspectiva 
é parcial e reducionista.[...] assim, de modo indireto ou reflexo, cidadãos e empresas privadas e públicas 
acabam ficando sob a irradiação dos efeitos das súmulas vinculantes.” In: MANCUSO, Rodolfo de 
Camargo. Op. Cit., 2008, p. 1022. Nesse mesmo sentido: PASSONI, Marcos Paulo. Sobre o cabimento 
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 Oscar Valente Cardoso35, nesse sentido, bem identifica as principais diferenças 

entre as súmulas vinculantes e as persuasivas:  

 

Por fim, antes de iniciar o exame do assunto inicialmente apresentado, realçam-
se as principais diferenças existentes entre as súmulas e as súmulas 
vinculantes: (a) enquanto a primeira tem um caráter informativo , de dar 
ciência e publicidade aos entendimentos do tribunal (e uma vinculação 
estritamente horizontal), a segunda, evidentemente, tem caráter vinculador, 
horizontal e verticalmente ; (b) sobre a competência, ao contrário da súmula, 
que pode ser editada por qualquer tribunal  (arts. 476/479 do CPC), a 
súmula vinculante só pode ser aprovada pelo STF  (art. 103-A da 
Constituição); (c) a súmula vinculante abrange exclusivamente matéria 
constitucional , limitação não existente na súmula; (d) a súmula pode ser 
editada -ou não-  em um incidente de uniformização de “jurisprudência”, 
enquanto o procedimento de criação da súmula vincul ante é autônomo  
(com exceção do requerimento formulado pelo Município, que é incidental).  

 

Insta destacar, ainda, que, enquanto as súmulas vinculantes têm o escopo de 

eliminar uma controvérsia grave e atual no âmbito de órgãos judiciários, ou entre esses 

e a administração pública, as súmulas persuasivas são o resultado de um entendimento 

que se tornou pacífico em determinado âmbito jurídico36. 

Há de se salientar, por fim, que o legislativo, por outro lado, não resta vinculado 

nem mesmo às súmulas vinculantes no desempenho de seu poder de legislar, podendo 

inclusive elaborar lei em sentido diametralmente oposto ao que dispõe uma súmula 

vinculante37. 

 

 

                                                                                                                                                              
da ação rescisória com fundamento em violação à lit eral proposição de súmula vinculante.  Revista 
de Processo, São Paulo, nº 171, p. 242-247, 2009, p. 246; SÁ, Djanira Maria Radamés de. Súmula 
Vinculante: análise crítica de sua adoção. Belo Horizonte: Del Rey, [s.d.], p. 97.  
35 CARDOSO, Oscar Valente. Súmulas Vinculantes e desvinculação da jurisprudência. Revista Dialética 
de Direito Processual . São Paulo, nº 77, p. 70-84, 2009, p. 80. No mesmo sentido: WAMBIER, Luiz 
Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Corrêa; TALAMINI, Eduardo. Curso de Processo Civil ; v. 1. 9ª ed. 
São Paulo: RT, 2007, p. 624. 
36 ALVIM, Arruda. Op. Cit., 2008, p. 1149. 
37 CARDOSO, Oscar Valente. Op. Cit., 2009, p. 78. 
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2.3 AS SÚMULAS VINCULANTES COMO UMA APROXIMAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
BRASILEIRA DO CIVIL LAW A INSTITUTOS LIGADOS AO COMMON LAW 
 

 

 Conforme explicitado antereriormente, há importantes constatações feitas até este 

ponto do presente trabalho: 

 

a) O sistema do Civil Law baseia-se em uma normatividade que se funda no 

primado da lei, a qual se caracteriza por seu caráter geral e abstrato, sendo, no 

Brasil, resultado das atribuições do Poder Legislativo; 

b) O sistema do Common Law, por sua vez, tem como fundamento uma 

normatividade baseada no primado dos precedentes, que são basicamente 

decisões judiciais anteriores que vinculam futuras decisões; 

c) As súmulas vinculantes, por fim, são enunciados que condensam o 

entendimento jurisprudencial do STF (órgão judicial) a respeito de determinada 

questão constitucional, sobre a qual haja controvérsia atual e cause grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos, tendo, por 

condão, o efeito de vincular diretamente os demais órgãos judiciários e a 

administração pública, além de indiretamente o restante da sociedade, através 

de um enunciado de caráter geral e abstrato. 

 

 Verifica-se das conclusões acima enumeradas, portanto, que as súmulas 

vinculantes possuem elementos característicos de leis (que são as bases do Civil Law), 

por terem caráter geral e abstrato38, e também elementos fortemente influenciados pelo 

Common Law, uma vez que oriundas de um órgão judicial e resultantes de decisões 

judiciais anteriores, tal como ocorre com o “stare decisis”. 
                                                 
38 Sobre o caráter geral e abstrato das súmulas vinculantes, é importante a lição de Mancuso: “Do que 
até agora se expôs exsurge a conclusão de que, sob o ponto de vista formal, a súmula vinculante não 
poderia mesmo vir inserida no bojo de legislação complementar, e menos ainda como lei ordinária, já que 
sua colocação no ordenamento positivo representa uma manifestação do poder constituinte derivado, via 
Congresso Revisor. Assim pensamos porque aí não se trata, singelamente de uma inovação de natureza 
técnico-processual, senão que antes implica em relevante escolha política, resultando em funda alteração 
no desenho jurídico institucional do país, com o precedente judiciário passando a ter um grau de 
eficácia semelhante ao da norma legal, operando com o um paradigma obrigatório, geral, abstrato 
e impessoal , ou -passe o neologismo- uma sorte de para-norma.” [Grifo nosso] In: MANCUSO, Rodolfo 
de Camargo. Op. Cit., 2007, p. 328. 
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 Tratar-se-iam, as súmulas vinculantes, destarte, de uma espécie de “ponte” 

interpretativa entre decisões proferidas em casos concretos (a jurisprudência do STF, 

que se aproximaria dos precedentes do Common Law) e um enunciado de caráter geral 

e abstrato (a lei, característica do Common Law)39, com o qualificativo, é claro, do efeito 

vinculante.  

Nesses termos, portanto, pode-se afirmar que “a súmula vinculante se 

assemelha ao stare decisis, já que é conseqüência de decisões judiciais anteriores em 

um mesmo sentido”40, e, além disso, possuem caráter geral e abstrato. 

 Ora, tanto o Civil Law quanto o Common Law são sistemas jurídicos, que, como 

tal, se constituem por um conjunto normativo. Eros Roberto Grau afirma, inclusive, que 

“como as normas resultam de interpretação, o ordenamento no seu valor histórico-

concreto, é um conjunto de interpretações, um conju nto de normas potenciais ” 41 

[Grifo nosso]. Nesse sentido, é o entendimento de Norberto Bobbio42, Hans Kelsen43, 

Miguel Reale44 e Arnaldo Vasoncelos45, dentre outros. Exemplificando, nas palavras de 

Bobbio: 

 

O ponto de vista acolhido neste curso para o estudo do direito é o ponto de 
vista normativo. Com isto entendo que o melhor modo de aproximar-se da 
experiência jurídica e apreender seus traços caract erísticos é considerar o 
direito como um conjunto de normas, ou regras de co nduta . Comecemos 
então por uma afirmação geral do gênero: a experiência jurídica é uma 
experiência normativa. [Grifo nosso]. 

 

 Assim, verifica-se que: a) no sistema do Civil Law as normas são legais; b) no 

sistema Common Law as normas são judiciais.  

 Portanto, se as súmulas vinculantes podem ser conceituadas como instituto de 

                                                 
39 TAVARES, André Ramos. Op. Cit., 2009, p. 15. 
40 GONÇALVES, Paula Bhering Jacques. Op. Cit., 2009, p. 284. 
41 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação d o direito.  São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 3. 
42 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica . Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 
3ª ed. São Paulo: EDIPRO, 2005, p. 23. 
43 Para Hans Kelsen: “Na verdade, o Direito, que constitui o objeto deste conhecimento, é uma ordem 
normativa da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o comportamento humano.” 
In: KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito . Trad. João Baptista Machado. 2ª ed. brasileira. São Paulo: 
Martins Fontes Editora LTDA, 1987, p. 04. 
44 REALE, Miguel. Op. Cit., 2000, p. 93. 
45 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica.  5ª ed. São Paulo: Malheiros Editores LTDA., 
2002, p. 11-12. 
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características mitigadas entre as fontes de normatividade do Civil Law, as leis, e as 

fontes de normatividade do Common Law, os precedentes, ou stare decisis, pode-se 

afirmar que se tratam elas de verdadeiras fontes de normatividade no ordenamento 

jurídico brasileiro, como se demonstrará no ponto seguinte. 

 

2.4 NATUREZA JURÍDICA DAS SÚMULAS VINCULANTES 
 

 

 Identificadas as origens históricas das súmulas vinculantes, o seu conceito em 

oposição às chamadas súmulas persuasivas, bem como seu caráter de mitigação do 

sistema do Civil Law ao Common Law, chega-se ao momento de definir a natureza 

jurídica do instituto, o que será importante para identificar o seu eventual adequamento 

em relação ao inciso V, do art. 485, do CPC, que trata do cabimento da ação rescisória 

em casos de violação a literal disposição de lei.  

 Inicialmente, então, há de se apontar que existem autores que defendem que as 

súmulas vinculantes são simplesmente o resultado do trabalho interpretativo do STF. 

Nesse sentido, é, por exemplo, o entendimento de Marilene Talarico Rodrigues46: 

 

As súmulas vinculantes são, na verdade, a fixação de determinado sentido 
interpretativo  a determinada norma, vinculado à hipótese fática que deu 
origem a esse sentido interpretativo. 
Vincula-se não a atividade jurisdicional pela criação de uma norma, mas a 
partir do estabelecimento de um sentido interpretat ivo , vinculam-se as 
decisões futuras a esse sentido. Apenas isso. Trata-se mais de problema de 
política judiciária do que do estabelecimento de normatização nova pelo Poder 
Judiciário. [Grifo nosso]. 

 

 Para tal corrente doutrinária, conseqüentemente, as súmulas vinculantes seriam 

meras atividades interpretativas que revelam o sentido de uma norma jurídica já 

delimitada pelo próprio legislador.  

 Ora, sobre o assunto impende apontar que tal entendimento parece ser, na 

verdade, um resquício da proeminência quase que exclusiva da cultura jurídica do Civil 

Law no ordenamento jurídico brasileiro até meados do século XX, mais especificamente 

                                                 
46 RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Op. Cit., 2009, p. 63. 
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até a Constituição Federal de 1988, o que importa em forte tendência de se reconhecer 

que apenas o Poder Legislativo possuiria o monopólio da produção normativa. Sobre o 

que ocorria à época, dispõe Glauco Salomão Leite47: 

 

A identificação da vontade geral com o Poder Legislat ivo  trouxe como 
conseqüência a centralização do poder político nessa instância. Configura-se, 
com isso, a onipotência do Legislativo, único órgão autorizado a produzir 
normas jurídicas que devem ser aplicadas corretamente por juízes e agentes 
administrativos. A conseqüência inevitável é a redução de todo o fen ômeno 
jurídico às leis produzidas pelo legislador . [Grifo nosso]. 

  

 Assim, em que pese o entendimento apresentado, há de se ressaltar que é básica 

a distinção existente entre texto legal e norma legal48. Nesses termos, o texto jurídico é 

a matéria-prima, no Brasil fornecida pelo Legislador, sobre a qual o intérprete debruça-

se para atribuir-lhe significação, de forma que “a norma jurídica propriamente dita é 

fruto ou resultado da interpretação de um ou mais enunciados normativos”49. Para Eros 

Roberto Grau50, inclusive: 

 

Essa concepção – que nele põe vigorosa ênfase e privilegia o pensamento do 
legislador- passou por um processo de transformação ainda não 
completamente apreendido pelos que se dedicam ao estudo do direito e pelos 
que o operam. 

 

 De acordo, ainda, com os ensinamentos de Eduardo Talamini51: 

                                                 
47 LEITE, Glauco Salomão. Op. Cit., 2007, p. 25. 
48 “[...] Vários autores assumem a distinção entre texto e norma jurídica. Ver, dentre outros: CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição.  7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 1.200 e ss; CANOSA USERA, Raúl. Interpretación constitucional y formula política. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 59; ADEODATO, João Maurício Leitão. Jurisdição 
constitucional à brasileira : situação e limites. In: Congresso Nacional de Estudos Tributários, 
3.12.2006, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. São Paulo, 2006, p. 328 e ss; MULLER, Friedrich. 
Métodos de trabalho do direito constitucional . Tradução de Peter Naumman. 2ª ed. São Paulo: Max 
Limonad, 2000, p. 53; GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação d o 
direito . São Paulo: Malheiros, 2002, p. 20; CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário:  
fundamentos jurídicos da incidência. 2ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 18 e ss.; ÁVILA, Humberto 
Bargmann. Teoria dos princípios:  da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 22 e ss.; TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional , op cit., p. 218 
e ss; STRECK, Lenio Luis. Jurisdição constitucional hermenêutica:  uma nova crítica do direito. 2ª ed. 
rev. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 595.” In: Ibidem, p. 38. Além desses: REALE, Miguel. Op. 
Cit., 2000, p. 169; GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., 2004, p. 3, 5, 6, 7, 69. 
49 LEITE, Glauco Salomão. Op. Cit., 2007, p. 38. 
50 GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., 2004, p. 1. 
51 TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e sua revisão . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
161. 
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Não há norma jurídica que possa ser extraída de um dispositivo legal 
automaticamente, sem interpretação. O texto legal é mero signo , que só 
assume significado mediante o processo de compreensão humana. Sempre há 
o que interpretar . [...] Enfim, a aplicação da norma sempre implica o 
processo interpretativo , o qual, por sua vez, sempre envolve a investigação 
de aspectos que vão além da simples letra da lei, m esmo quando a 
conclusão final venha ser pela adoção do sentido “m ais literal possível ”. 
[Grifo nosso]. 
 

Eros Roberto Grau52, sobre a distinção entre texto e norma, ainda, complementa: 

 

A interpretação, destarte, é meio de expressão dos conteúdos normativos das 
disposições, meio através do qual pesquisamos as normas contidas nas 
disposições. Do que diremos ser - a interpretação - uma atividade que se presta 
a transformar disposições (textos, enunciados) em normas. 

 

 Assim, conclui-se que é a súmula vinculante verdadeira norma, uma vez que ela é 

um enunciado que resulta jurisprudencialmente do trabalho interpretativo do STF, o 

guardião da Constituição. 

 Porém é em razão do caráter geral e abstrato das súmulas vinculantes que, 

somado ao fato de serem resultado da interpretação realizada pelo STF, se pode 

afirmá-las como normas jurídicas. Nesse sentido, Eros Roberto Grau aponta que a 

norma jurídica é uma forma de manifestação de poder, e, portanto, somente o intérprete 

autêntico53 pode criá-las, com vinculatividade54.  

 Ou seja, apesar de os advogados, administradores públicos, cidadãos e juristas 

também interpretarem os textos jurídicos, criando, portanto, espécies de normas, não 

possuem o poder e a vinculatividade necessárias à verdadeira criação do direito, sendo 

que estes produzem normas, mas não normas jurídicas, de caráter geral e abstrato, 

como o são as súmulas vinculantes. É por essa razão que as súmulas persuasivas são 

normas, mas não normas jurídicas dotadas de abstração e generalidade, tais quais a lei 

e as súmulas vinculantes. 

 Portanto, o fato de a súmula vinculante ser proveniente da interpretação de uma 

regra legislativa não a deixa de caracterizar como norma jurídica – e muito pelo 
                                                 
52 GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., 2004, p. 72. 
53 A expressão utilizada por Eros Roberto Grau foi criada por Hans Kelsen, para identificar o juiz. In: 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito . Trad. De João Baptista Machado. 7ª. Ed . São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 
54 Ibidem, p. 76-79. 
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contrário, na medida em que as normas nascem de um trabalho interpretativo. É, 

importante, nesse sentido, a observação de Fernando Sacco Neto55: 

  

Se as normas de conduta derivam da lei, com a súmula vinculante o 
entendimento da lei será aquele que tenha sido objeto do enunciado, e não 
outro. Deixa de ocorrer, havendo súmula vinculante, uma relação direta e 
imediata entre a lei e o seu aplicador e destinatários, devendo ser a lei 
entendida tal como conste do enunciado da súmula vinculante. Com isso, em 
tais hipóteses, a lei, ou parte dela, deixa de operar imediatamente em relação 
aos seus destinatários (e, ao juiz, primordialmente) ou a respeito do que dela 
possa ser entendido - na medida do que tenha sido sumulado vinculantemente-, 
passando a descrever a conduta o que conste do enunciado da súmula. 

 

 Destarte, o processo de interpretação do STF para a edição das súmulas 

vinculantes não é somente cognitivo, no sentido de que apenas se aponta uma norma 

anteriormente definida e delimitada pelo legislador, mas também volitivo56, de forma 

que a interpretação é um método de criação do direito. “Isso permite sustentar que, ao 

cabo da interpretação jurídica, evidencia-se um poder normativo da jurisdição, logo 

criação do direito (Law making).”57 [Grifo nosso]. 

 Logo, conclui-se pela superação da primazia absoluta da Lei no ordenamento 

jurídico brasileiro, como se a produção normativa fosse monopolizada pelo Poder 

Legislativo, constatando-se, por esse motivo, a existência de produção normativa 

oriunda também do Poder Judiciário58. 

                                                 
55 SACCO NETO, Fernando. Do cabimento de ação rescisória com fundamento em violação de Princípio 
Geral de Direito. In: MEDINA, José M. G. et al (Coord). Os poderes do juiz e o controle das decisões 
judiciais:  estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier. 2ª Ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 1150. 
56 Nesse sentido é também o entendimento de Hans Kelsen: “na aplicação do Direito por um órgão 
jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar-se 
combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as 
possibilidades reveladas (...)” In: KELSEN, Hans. Op. Cit., 1987, p. 369. 
57 LEITE, Glauco Salomão. Op. Cit., 2007, p. 40. 
58 Mancuso, inclusive discorre a respeito de uma eventual existência de hierarquia entre as “normas 
legisladas” (as leis) e as “normas judiciadas” (as súmulas vinculantes): “Embora o art. 5º, II, da CF afirme 
o primado da norma legal, fato é que, em termos de carga eficacial, ela e a súmula vinculante distinguem-
se apenas pela origem -Legislativo e Judiciário- porque no mais apresentam os mesmos atributos de 
impessoalidade, generalidade, abstração e impositividade, tendo destinatários direitos e indiretos (cf. 
respostas às perguntas de n. 1 a 3), sendo que tal súmula ainda se avantaja pelo fato de já representar o 
extrato de consonantes pronunciamentos judiciais sobre uma quaestio juris – sendo assim auto-
explicável- ao passo que a norma legal vocaciona-se a ser interpretada, não raro alcançando mais de 
uma inteligência. Dessa forma, singulariza-se a filiação do sistema jurídico brasileiro, agora postado a 
meio caminho entre a civil law (primado da norma) e a common law (precedente judiciário), devendo a 
norma legal, enquanto direito estático, e a súmula vinculante –o produto final e potencializado do direito 
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 Hans Kelsen59, à sua época, inclusive, em que pese a inexistência ainda das 

súmulas vinculantes, já havia previsto a possibilidade não só de criação de normas 

jurídicas individuais pelos tribunais (as “sentenças”60), mas também a criação de 

normas jurídicas gerais: 

 

Um tribunal, especialmente um tribunal de última instância, pode receber 
competência para criar, através de sua decisão, não só uma norma individual, 
apenas vinculante para o caso sub judice, mas também normas gerais. 

 

 Há de se ressaltar, ainda, e por outro lado, a existência de autores que, inclusive, 

defendem a ilegitimidade das súmulas vinculantes por violação ao princípio da 

separação dos poderes 61.  

 Ora, em que pese não ser objeto do presente estudo a discussão a respeito da 

legitimidade das súmulas vinculantes, é fato que, a partir da constatação de que há 

doutrina que defende a ilegitimidade destas por afronta ao princípio da separação dos 

poderes no que diz respeito às atribuições do Poder Legislativo, se denota a existência, 

pelo menos, de um indício de reconhecimento por essa corrente doutrinária de que as 

súmulas vinculantes têm a natureza de verdadeiras normas jurídicas.  

 E não somente esse indicativo lógico-dedutivo é determinante para a classificação 

das súmulas vinculantes como institutos com natureza de verdadeiras normas jurídicas, 

mas também os fatores já explicitados de que: 

 

a)  Como verificado no ponto 2.1, a primazia da lei como norma jurídica única do 

                                                                                                                                                              
pulsante do STF- se integrarem harmonicamente, descabendo falar em hierarquia ou precedência entre 
uma e outra. In: MANCUSO, Rodolfo de Camargo Op. Cit.,  2007, p. 372. 
59 KELSEN, Hans. Op. Cit., 1987, p. 267. Sobre tal questão, ressalte-se, não se pode afirmar que Kelsen 
estava se relacionando ao sistema da common law, uma vez que ele não dissertou “sobre ou a partir de 
um determinado ordenamento jurídico, porque Kelsen não escreveu segundo modelos já existentes, e 
sim criou o seu modelo próprio e único e, de certo modo, simples”. In: KELSEN, Hans. Teoria geral das 
normas .Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre. FABRIS, 1986, p. 05-06.  
60 Ressalte-se que para Eros Roberto Grau as sentenças seriam normas de decisão, ou seja, normas 
jurídicas aplicadas a um caso concreto. In: GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., 2004. 
61 Nesse sentido é o entendimento de autores como: MOURA, Elissandra Assis. Op. Cit., 2009, p. 74-84; 
COUTO, Giovanna Maria Amêndola. Legitimidade da Súmula Vinculante no Estado Democrático de 
Direito. In: CASTRO, João Antônio Lima (Coord.). Direito Processual: hermenêutica constitucional em 
debate . Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto de educação continuada, 2009, p. 159-171; BUENO, Letícia 
Ferrer. Súmula Vinculante: da finalidade a realidade processual. In: CASTRO, João Antônio Lima 
(Coord.). Direito Processual:  fundamentos constitucionais. Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto de 
Educação Continuada, 2009, p. 170-171. 
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sistema jurídico deixou de ser realidade no direito brasileiro em meados do 

século XX, sendo as súmulas vinculantes uma expressão de referido 

fenômeno62; 

 

b) O seu conceito (Ponto 2.2) importa ressaltar que, afora suas peculiaridades 

relativas a objeto e requisitos, as súmulas advêm da interpretação dada pelo 

STF, e tendo elas caráter geral e abstrato, redundam-se em verdadeira 

atividade de criação normativa jurídica. 

 

 De tal modo, conclui-se que não só o conceito das súmulas vinculantes, como 

também a sua própria origem histórica, a afirmam como norma jurídica63 resultante do 

trabalho de interpretação jurisprudencial, de caráter geral e abstrato, de textos jurídicos 

pelo STF. De acordo com Marcos Paulo Passoni, portanto, “é a súmula vinculante [...] 

equiparável a norma jurídica que compõe o nosso ordenamento jurídico.”64 

 Dessa forma, torna-se forçoso afirmar que, em meados do século XX o Poder 

Judiciário brasileiro passou a ter espaços no arcabouço do texto constitucional para 

interpretação no sentido de verdadeira criação normativa65, fato esse que se revela em 

especial na atividade jurisdicional da criação de súmulas vinculantes. 

                                                 
62 Sobre o assunto Glauco Salomão Leite afirma que houve: “Uma alteração na relação entre os poderes, 
pois o legislador deixa de ser soberano, onipotente, enfim idealizado, e conseqüentemente a lei perde o 
protagonismo de única fonte do direito. Com isso, a interpretação da constituição, realizada pelo 
legislador, pode ser afastada pela interpretação feita pela jurisdição constitucional”. In: LEITE, Glauco 
Salomão. Op. Cit., 2007, p. 36. 
63 Marcos Paulo Passoni afirma inclusive que elas têm “força equiparável a de lei”: “As súmulas 
vinculantes trazem cunho de caráter cogente, de sorte que é crível atestar que têm elas ‘força 
equiparável a de lei’, tanto que o próprio art. 5º da Lei 11.417/2006, assevera: ‘Art. 5.º Revogada ou 
modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o STF, de ofício ou por 
provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso.’” In: PASSONI, Marcos Paulo. 
Op. Cit.,  2009, p. 245. Em sentido semelhante, dispõe Mancuso: “É preciso ter presente que a súmula, 
quando potencializada com a nota da obrigatoriedade, pouco ou nada fica a dever em termos de eficácia 
jurídica e social, à própria norma legal” In: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., 2007, p. 327. 
64 PASSONI, Marcos Paulo. Op. Cit., 2009, p. 245. 
65 Nesse sentido é o entendimento dos seguintes autores: KELSEN, Hans. Op. Cit., 1987, p. 79, 255, 
267-268 e 368; REALE, Miguel. Op. Cit., 2000, p. 168; VASCONCELOS, Arnaldo. Op. Cit., 2002, p. 187, 
189-190. 



 31

3 AÇÃO RESCISÓRIA 

 

 

3.1 NOÇÕES GERAIS 
 

 

 Inicia-se o momento de se tratar da ação rescisória. Assim, neste capítulo serão 

tratados os seus principais aspectos e requisitos de cabimento, de forma a construir 

uma noção geral do instituto. É, no entanto, o foco do presente capítulo o entendimento 

a respeito da excepcionalidade deste remédio perante a ordem jurídica brasileira, em 

contraposição à necessidade de interpretação ampla do disposto no inciso V, do art. 

485, do Código de Processo Civil. 

 Para iniciar o tratamento do assunto, deve-se saber que uma decisão judicial pode 

ser atacada de dois modos distintos: através de recursos ou através da ação rescisória. 

 Insta salientar, porém, que os recursos somente são cabíveis enquanto a decisão 

ainda não houver transitado em julgado. Verificada, por outro lado, a ocorrência da res 

iudicata (coisa julgada), em razão do não-uso dos recursos disponíveis, ou pelo 

esgotamento destes (considerando ainda não ser a decisão objeto de reexame 

necessário), torna-se a decisão imutável e indiscutível para as partes no processo, nos 

termos do art. 467 do CPC66. 

 Surge, então, nesse momento, a figura da ação rescisória, que se difere dos 

recursos justamente por consistir em remédio contra uma decisão que padeça sobre os 

efeitos da coisa julgada. 

 Todavia, se a coisa julgada é um instituto que existe para garantir a segurança 

jurídica, de modo a tornar imutável o que foi decidido, qual seria o sentido da existência 

de um remédio jurídico que têm o condão de afastá-la67? 

                                                 
66 “Art. 467.   Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, 
não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.” 
67 Sendo uma ação destinada a desconstituir a coisa julgada, ressalta Talamini, por outro lado, a respeito 
da sua legitimidade perante o ordenamento jurídico brasileiro: “Não há dúvidas de que a ação rescisória, 
embora destinada a mitigar a garantia da coisa julgada, reveste-se de legitimidade constitucional. Por um 
lado, o próprio texto constitucional alude ao instituto (v.g. arts. 102, I, j, 105, I, e, e 108, I, b). Por outro, a 
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 Pois bem, é de se ressaltar neste ponto que há situações excepcionalíssimas em 

que manter indiscutível uma decisão, através da coisa julgada “representa injustiça tão 

grave, e solução tão ofensiva aos princípios que pautam o ordenamento jurídico, que é 

necessário prever mecanismos de revisão da decisão transitada em julgado.”68  

 Nesses termos, trata-se a ação rescisória justamente do instituto que se baliza 

entre dois fundamentos básicos do ordenamento jurídico brasileiro: a necessidade de 

estabilização das relações sociais apresentadas ao Poder Judiciário, através da coisa 

julgada, e, por outro lado, o banimento de injustiças relacionadas a vícios que o 

legislador processual civil classificou como graves a ponto de criar um remédio que 

desconstitua a coisa julgada quando constatados. 

 É, portanto, por essa razão que o ordenamento jurídico prevê o instituto da ação 

rescisória, destinada justamente a desconstituir a coisa julgada, e os efeitos da decisão 

transitada em julgado que contenha vícios graves69. Vê-se, destarte, que “a ação 

rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero 

recurso.”70 

 Ressalte-se, porém, que somente não será necessário o uso (opcional) da ação 

rescisória quando se tratar de decisão cujo vício provoque a inexistência da sentença. 

Tal vício ocorre nos casos de processos em que se verifique a ausência de um 

pressuposto processual de existência, quais sejam, “jurisdição do juiz, petição inicial, 

capacidade postulatória (somente para o autor) e citação do réu (quando necessária)”71, 

                                                                                                                                                              
Constituição remete ao legislador infraconstitucional a específica configuração do regime da coisa 
julgada, no que se inclui a possibilidade de estabelecer mecanismos destinados à sua rescisão. Assim, a 
ação rescisória é instrumento admitido pela Constituição. In: TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p 139. 
68 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo do Conhecimento . 3ª 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pág. 698. 
69 “Sob uma outra perspectiva, são sujeitas à ação rescisória sentenças nulas, embora haja muita 
divergência, no plano da doutrina, quanto a esta terminologia, e sentenças “meramente rescindíveis”, isto 
é, sentenças que, em si mesmas, não são eivadas de vício algum e que também não provêm de 
processos em que tenha havido vício. Elas são o que se poderia chamar de sentenças “meramente 
rescindíveis. É o caso, por exemplo, de se achar um documento novo, que seja apto a fazer mudar o 
resultado do processo e do qual não se pôde fazer durante o processo”. In: WAMBIER, Luiz Rodrigues, 
TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de Processo Civil : teoria geral do processo e processo de 
conhecimento. 11ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 752. 
70 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Op. Cit.,  2004, p. 701. 
71 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado:  e legislação extravagante. 11ª ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 809; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Comentários ao Código de Processo Civil : Lei n.º 5.869 de 11 de janeiro de 1973 – Arts. 476 a 565. 
Rio de Janeiro: Forense, vol. V, 2008, p. 106-107. 
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além da falta do decisum, ou dispositivo72. Sobre o assunto, ainda, é importante 

destacar as lições de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini73: 

 

“Apenas sentenças revestidas da coisa julgada material são atacáveis pela 
rescisória. As sentenças inexistentes  juridicamente não fazem coisa 
julgada material . Assim, sua impugnação dispensa a ação rescisória.  É o 
que ocorre em relação à sentença proferida em procedimento a que faltavam os 
pressupostos processuais de existência (demanda do autor; citação do réu; 
órgão investido de jurisdição) e à sentença sem dispositivo (decisum). A 
qualquer tempo  (independentemente de prazo) poderá ser alegada a 
inexistência – seja em ação declaratória, seja em embargos à execução, em 
impugnação, seja ainda como defesa ou fundamento de outra ação para a qual 
a questão da inexistência da sentença anterior seja relevante.” [Grifo nosso]. 

 

 Por fim, trata-se mais precisamente de uma ação autônoma, responsável pela 

criação de uma nova relação jurídica processual, conforme ser verificará a seguir.  

 

3.1.1 Conceito 

 

 A ação rescisória está prevista no art. 485 do CPC, o qual dispõe que “a sentença 

de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida [...]”. 

 Nesse sentido, “de competência originária dos tribunais, a ação rescisória é meio 

processual hábil a impugnar decisões de mérito proferidas com vícios graves (com 

exceção do documento novo), revestidas pela autoridade da coisa julgada.” 74 

 Possui ela o condão de iniciar uma nova relação jurídica processual, a qual poderá 

trazer em seu bojo duas pretensões diversas: a rescindente (ius rescindens), que se 

refere ao pedido de desconstituição da coisa julgada, e a rescisória (ius rescissorium), 

que é o pedido de rejulgamento da causa, quando for o caso75. Situação essa que, de 

acordo com o art. 494 do CPC76, torna o pedido rescindente e o novo julgamento 

indissociáveis. Nesse caso, para Pontes de Miranda, diz-se que na “ação rescisória há 

                                                 
72 JUNIOR, Nelson Nery. Op. Cit.,  2010, p. 809 
73 WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2010, p. 752-753. 
74 CARVALHO, Fabiano. Ação Rescisória:  decisões rescindíveis. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 21. 
(Coleção Theotonio Negrão). 
75 WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2010, p. 751. 
76 “Art. 494 .  Julgando procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença, proferirá, se for o caso, novo 
julgamento e determinará a restituição do depósito; declarando inadmissível ou improcedente a ação, a 
importância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do disposto no art. 20.” 
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julgamento de julgamento. É, pois, processo sobre outro processo”77. 

 Logo, o pedido rescindente é, para a ação rescisória, totalmente indispensável, ao 

passo que o pedido rescisório depende da situação concreta, podendo ou não ser 

apropriado. Para exemplificar, há ocasiões em que a ação rescisória se fundamenta na 

ofensa à coisa julgada (art. 485, IV, do CPC), circunstância em que, ainda que o pedido 

rescindente seja de procedência, não haverá a necessidade de instauração do juízo 

rescisório78. 

 Por fim, de acordo com Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini79, são 

legitimados para propor a ação rescisória, nos termos do art. 187 do CPC80: 

 

 “Estão legitimados para propor a ação rescisória  (art. 187): (a) os que 
foram parte no processo (aqui incluídos os terceiros intervenientes, naquelas 
hipóteses em que a intervenção gera condição de parte) ou seus sucessores; 
(b) os terceiros juridicamente interessados (ou seja, os terceiros detentores de 
interesse jurídico relativamente ao resultado do processo, mas que nele não 
intervieram); (c) o Ministério Público, nos processos em que sua intervenção era 
obrigatória e ele não foi ouvido e nos processos em que a sentença derivou de 
colusão das partes. [Grifo nosso]. 

 

 Passa-se, a partir deste ponto, à análise da natureza jurídica do instituto da ação 

rescisória. 

 

 

3.1.2 Natureza Jurídica 

 

 

 Trata-se de uma ação autônoma, que possui natureza constitutiva negativa81, ou 

desconstitiva, no que diz respeito ao juízo rescidente. Tal classificação se deve ao fato 

                                                 
77 Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil , t. 10, p. 103. Apud: CARVALHO, 
Fabiano. Op. Cit., 2010, p. 21. 
78 CARVALHO, Fabiano. Op. Cit., 2010, p. 808. 
79 WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2010, p. 760-761. 
80 “Art. 487 .  Tem legitimidade para propor a ação: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a 
título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público: a) se não foi 
ouvido no processo, em que Ihe era obrigatória a intervenção; b) quando a sentença é o efeito de colusão 
das partes, a fim de fraudar a lei.” 
81 TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p.137. 
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de ela, quando julgada procedente, ter o condão de produzir uma sentença 

desconstitutiva em relação à decisão de mérito impugnada82. 

 Além disso, tem natureza de ação, e não de recurso, uma vez que este é exercido 

no bojo do mesmo processo em que se discute a decisão impugnada. Sobre o assunto, 

ensina Eduardo Talamini83: 

 

Nesse ponto, há significativa diferença em relação a outros ordenamentos, em 
que o instrumento de desconstituição da coisa julgada é qualificado como 
“recurso”. Nesses outros sistemas, a concepção de recurso é distinta daquela 
vigente no direito brasileiro. Concebem “recursos ordinários” e “extraordinários”, 
conforme o mecanismo de decisões que seja exercido respectivamente dentro 
ou fora do processo em que o ato recorrido foi proferido (v.g., Itália, França...). 
Em tais ordenamentos, não se cogita do emprego de uma ação como meio de 
desconstituição de decisões judiciais. [...] No processo civil brasileiro, o 
recurso é essencialmente um meio de impugnação de d ecisões interno  ao 
processo. [...] Já os meios de impugnação de decisõ es externos ao 
processo desenvolvem-se normalmente sob a forma de ação . [Grifo nosso]. 

 

 Ou seja, com a impugnação de uma decisão através da ação rescisória, como se 

verifica, inicia-se uma nova relação jurídica processual, inconfundível com aquela 

existente na ação referente à decisão rescindenda.  

 

 

3.2 REQUISITOS DE AMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA 
 

 

 A ação rescisória, para que seja admitida, deve observar os seus requisitos de 

admissibilidade, os quais, após brevemente citados, serão explicados nos pontos a 

seguir.  

 Nesses termos, são requisitos de admissibilidade da ação rescisória: 

 

a) Decisão de mérito; 

b) Ocorrência da coisa julgada material sobre tal decisão; 

                                                 
82 WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2010, p. 751; CARREIRA ALVIM, J. E. Ação 
Rescisória comentada . 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 20. 
83 TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p. 138. 
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c) Não ter havido a decadência do prazo previsto no art. 495 do CPC; 

d) Presença de uma das causas previstas no art. 485 do CPC. 

 

 Para iniciar a análise desses requisitos individualmente, porém, há uma ressalva 

que deve ser feita desde logo: o processo de interpretação realizado unicamente pela 

via gramatical é deficiente e incompatível com o desenvolvimento da ciência jurídica. 

Por essas razões, deixa-se de lado no presente trabalho a literalidade da lei “para 

alcançar as interpretações extensiva, finalística e sistemática do caput do art. 485 do 

CPC” 84.  

 

 

3.2.1 Sentença de Mérito 
 

 

 De acordo com o que dispõe o caput do art. 485 do CPC “a sentença de mérito , 

transitada em julgado, pode ser rescindida (...)” [Grifo nosso]. Trata-se, a expressão 

destacada, do primeiro requisito que deve ser observado para o ajuizamento de uma 

ação rescisória. 

 Tal requisito, porém, possui duas peculiaridades que merecem atenção, quais 

sejam, a definição, e delimitação, das palavras “sentença” e “mérito”. 

 Analisar-se-á primeiramente o âmago da palavra sentença. Assim, 

aparentemente, realizando-se uma interpretação meramente gramatical do dispositivo 

do art. 485, caput, do CPC, poder-se-ia aduzir a existência de um erro na presente 

explanação, uma vez que a literalidade de tal dispositivo dispõe que apenas a sentença 

de mérito é que pode ser rescindida, sendo que até o presente momento do trabalho 

utilizou-se sempre da expressão “decisão de mérito”. 

 Note-se que, de acordo com o § 1º do art. 162 do CPC, “sentença é o ato do juiz 

que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 do CPC”, ou seja, que 

extingue o processo com ou sem resolução de mérito. 

 Facilmente se percebe, por outro lado, que há outros tipos de decisão que põem 
                                                 
84 CARVALHO, Fabiano. Op. Cit., 2010, p. 26-27.  
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termo ao processo, as quais, pela interpretação meramente gramatical do instituto da 

ação rescisória, conforme previsto no art. 485, caput, do CPC, seriam deixadas de lado 

- a ponto de se chegar ao absurdo jurídico de somente serem passíveis de rescisão as 

decisões que tivessem sido proferidas no primeiro grau de jurisdição, sendo que, por 

outro lado, as decisões de tribunais constituem a imensa maioria das que transitam em 

julgado85. 

 É forçoso concluir, portanto, que a palavra “sentença” deve ser interpretada em 

sentido amplo, de forma a abranger decisões advindas de qualquer grau de jurisdição. 

 Inclusive, para corroborar tal afirmação, é de se salientar que a ação rescisória 

deve sempre ser dirigida contra o julgamento do órgão ad quem, ou seja, contra a 

decisão proferida pelo órgão de grau superior, uma vez que não seria passível de 

rescisão algo que não mais existe como ato decisório. Em vista disso, o fundamento da 

ação rescisória não pode jamais ser a decisão substituída, mas sim a substitutiva86. 

 Além disso, a assertiva de que a palavra “sentença” deve ser interpretada de 

forma genérica pode ser confirmada, ainda, pela própria leitura da Constituição Federal 

de 1988, posterior ao CPC de 1973, a qual em seu art. 102, I, “j”, dispõe que o STJ tem 

competência para julgar a “ação rescisória de seus julgados.” 

 De tal modo, conclui-se que “a expressão ‘sentença’ no art. 485 do CPC tem 

sentido amplo, de modo a compreender qualquer decisão de mérito87, afora as 

antecipatórias de tutela88. Nelson Nery Junior89 discorre muito bem sobre o assunto: 

 

“O CPC 485 caput, “ao estabelecer que a ‘sentença’ de mérito pode ser 

                                                 
85 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., 2008, p. 113. 
86 Ibidem, p. 115. 
87 Nesse sentido, dispõe Nelson Nery Junior que inclusive as “decisões interlocutórias” podem ser objeto 
de ação rescisória: “Da mesma forma é rescindível a decisão interlocutória que nega eficácia a sentença 
ou acórdão de mérito, transitado em julgado. Nesse caso, a interlocutória tem função de verdadeira 
decisão de mérito com caráter rescisório, sendo, portanto, impugnável por meio da ação rescisória do 
CPC 485. Isso pode ocorrer na execução de sentença, quando o juiz determina a exclusão de um dos 
beneficiários, sob o pretexto de que ele não teria direito. Essa decisão, embora interlocutória, decidiu 
matéria de mérito, pois negou o próprio direito material a um dos exeqüentes, direito material esse já 
reconhecido na sentença exeqüenda, transitada em julgado. Admitindo a rescindibilidade  de decisão de 
mérito transitada em julgado: Yarshell. Rescisória, n. 59 dd., p. 184 ss. Será de mérito e, portanto, 
rescindível, a decisão que contiver uma das matéria do CPC 269. O regime jurídico da decisão 
rescindível é o da anulabilidade. Só se rescinde a decisão existente, mas inválida. A sentença inexistente 
não faz coisa julgada e não é, pois, rescindível.” In: NERY JUNIOR, Nelson. Op. Cit., 2010, p. 808. 
88 CARREIRA ALVIM, J. E. Op. Cit., 2009, p. 14. 
89 NERY JUNIOR, Nelson. Op. Cit., 2010, p. 808. 
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rescindida, falou menos do que queria dizer , pois o termo sentença, aqui 
impropriamente colocado, deve ser entendido em sentido amplo, 
significando ‘decisão’.  Em reforço a esse argumento vem a manifestação 
da doutrina  que, conquanto não se detenha na hipótese ora levantada, 
reconhece a rescindibilidade dos acórdãos, sendo que o CPC os define 
expressamente (CPC, 163), fazendo nítida e precisa distinção entre estes e a 
sentença (CPC, 162, § 1º).  

 

 Além disso, a decisão deve ser de mérito. Isto é, não é qualquer decisão que pode 

ser objeto de ação rescisória, mas apenas as de mérito. 

 Nesse sentido, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, são decisões de 

mérito aquelas que se enquadram no art. 269 do CPC90: 

 

Art. 269.  Haverá resolução de mérito: 
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 
III - quando as partes transigirem; 
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição; 
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.  

 

 Por conseguinte, não podem ser objeto de ação rescisória as decisões que 

extinguem o processo sem resolução de mérito, que são aquelas elencadas no art. 267 

do CPC91, ou seja, as de natureza processual. Isso ocorre justamente porque, nesses 

casos, a parte tem a opção de propor nova ação em que deduza o(s) mesmo(s) 

pedido(s), fundamentado(s) na mesma causa de pedir. 

 Por fim, é imprescindível que se ressalte que “atinente ao mérito precisa ser a 

decisão rescindenda; não necessariamente o vício que se lhe imputa.”92 

 Deste modo, diante da existência de uma decisão de mérito, quer ela tenha 

surgido no bojo de uma decisão interlocutória, acórdão ou sentença, verifica-se, 

sempre, a possibilidade de rescisão através da ação rescisória, desde que observados, 

                                                 
90 Nesse sentido é o entendimento de: CARVALHO, Fabiano. Op. Cit., 2010, p. 28; BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., 2008, p. 110; NERY JUNIOR, Nelson. Op. Cit., 2010, p. 808-809. 
91 “Art. 267.  Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - quando, por não 
promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 
regular do processo; V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa 
julgada; Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a 
legitimidade das partes e o interesse processual; Vll  - pela convenção de arbitragem; Vlll  - quando o 
autor desistir da ação; IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; X -
 quando ocorrer confusão entre autor e réu; XI - nos demais casos prescritos neste Código.” 
92 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., 2008, p. 109. 
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também, os requisitos a seguir explanados. 

 

 

3.2.2 Decisão de Mérito Transitada em Julgado 

 

 

 Além de serem decisões de mérito, para que possam ser objeto de ação 

rescisória, é preciso que tenham transitado em julgado, ou seja, devem ser revestidas 

tais decisões da coisa julgada material. 

 Nesse sentido, há de se ressalvar que a decisão que possua um dos vícios 

elencados no art. 485 do CPC, ainda que rescindível, não deixa de se revestir da coisa 

julgada. Mesmo porque, muito pelo contrário, é inclusive pressuposto da ação rescisória 

que a decisão esteja sobre os efeitos da res iudicata.  

 Nesses termos, ainda que defeituosa, enquanto não tiver sido rescindida, a 

decisão é hábil a produzir seus efeitos normalmente, como se fosse perfeita. Inclusive, 

decorrido o prazo do art. 495, qual seja, o de dois anos, ela se consolida na ordem 

jurídica, tornando-se, então, totalmente imutável93, conforme se verificará no ponto a 

seguir. 

 O trânsito em julgado, por sua vez, ocorre a partir do momento em que a decisão 

não mais pode ser objeto de revisão através de recursos. Seja porque o elenco deles 

se esgotou ou porque decorreu o prazo para interposição sem manifestação, conforme 

dispõem os art. 467 do CPC, e o art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro94 (antiga LIC), não podendo para o trânsito em julgado, ainda, a decisão ser 

objeto de reexame necessário nos termos do art. 475 do CPC95. 

 De acordo com as lições de Eduardo Talamini96: 

 

                                                 
93 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., 2008, p. 107. 
94 “Art. 6º, § 3º:  Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.” 
95 “Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada 
pelo tribunal, a sentença: I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 
respectivas autarquias e fundações de direito público; II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, 
os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).”  
96 TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p. 142. 
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Não basta que o ato a rescindir possa futuramente fazer coisa julgada material. 
É preciso que ele já se revista dessa autoridade, que advém com o trânsito em 
julgado. Não existe ação rescisória “preventiva”. Mas a exigência do trânsito em 
julgado tem unicamente esse sentido. É dispensável que todos os recursos 
possíveis tenham sido interpostos (STF, Súm. 514). A não-interposiçã o, a 
renúncia ou a desistência de recursos não bloqueia o emprego da ação 
rescisória .[Grifo nosso]. 

 

 Por essas razões, afirma-se que o trânsito em julgado é “um marco temporal 

dentro do processo”97. Dessa forma, tem ele a função de delimitar o tempo inicial e o 

tempo final para a propositura da ação rescisória. 

 

 

3.2.3 Não ter Havido a Decadência do Prazo Bienal Previsto no Art. 495 do CPC. 

 

 

 Ainda, para que seja possível o ajuizamento de ação rescisória, além da decisão 

de mérito transitada em julgado, não pode ter ocorrido o prazo previsto pelo art. 295 do 

CPC, segundo o qual, “o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, 

contados do trânsito em julgado da decisão.” 

 Trata-se de prazo decadencial, razão pela qual não é passível de suspensão ou 

interrupção98. Nesses termos, “o fundamento para se concluir pela natureza 

decadencial é o de que o prazo não diz respeito ao mero exercício da via processual, 

mas ao próprio direito de rescisão”99.  

 Ademais, é importante ressaltar que em todos os casos previstos nos incisos do 

art. 485 do CPC o prazo decadencial começa a contar da data do trânsito em julgado, 

não importando que o defeito tenha vindo a ser descoberto depois desse prazo. Isso 

porque: 

 

A subordinação do instrumento rescisório a prazo fatal obviamente é aspecto 
afeito ao regime geral da coisa julgada. O decurso do prazo sem o emprego da 

                                                 
97 CARVALHO, Fabiano. Op. Cit., 2010, p. 28.  
98 “V., entre outros: Bueno Vidigal Comentários, v. 6, n. 4 ao art. 495, p. 236-237; Barbosa Moreira, 
Comentários, v. 5, n. 130, p. 218-220; Sérgio G. Porto, Comentários, v. 6, n. 3 ao art. 495, p. 392-393.” In: 
TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p. 191. 
99 Idem. 
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ação rescisória é uma realidade inafastável , que se põe em relação a qualquer 
das hipóteses dessa ação (cabendo apenas examinar  – como se faz adiante- 
se quando a gravidade da situação daí originada jus tificaria a quebra da 
coisa julgada apesar de exaurido o prazo )100.[Grifo nosso]. 

 

 Tal fato se deve à circunstância de que com a decorrência do prazo sem o 

ajuizamento da ação rescisória sobrevém um fenômeno chamado de “coisa 

soberanamente julgada”, momento a partir do qual, ainda que remanesçam vícios sobre 

a decisão, não há mais a possibilidade de discuti-la, nem mesmo pelo remédio da ação 

rescisória101. 

 

 

3.3 HIPÓTESES DE CABIMENTO 

 

 

 “A existência de ação rescisória, no sistema de direito processual civil brasileiro, 

justifica-se como manifestação constitucional do direito de ação” 102. De qualquer forma, 

sua legitimidade encontra respaldo no interesse público de eliminação do vício grave 

que sofre a decisão que lhe é objeto. De acordo com Rogério Lauria Tucci, inclusive, 

representaria “maior nocividade à ordem pública a imutabilidade de uma sentença, 

seriamente maculada por graves vícios, do que se admitir a possibilidade de sua 

revogação, mesmo após adquirir a autoridade da coisa julgada”103. 

 Ou seja, há momentos em que a segurança jurídica do sistema, representada pela 

coisa julgada, precisa ser sobreposta pela ação rescisória, tendente a desconstituir a 

decisão maculada, de forma a se privilegiar a justiça em detrimento da segurança104. 

 Nestes termos, há de se ressaltar que as hipóteses de cabimento da ação 

rescisória, suas causas de pedir105, estão taxativamente arroladas no art. 485 do 

                                                 
100 TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p. 193. 
101 CARVALHO, Fabiano. Op. Cit., 2010, p. 23.  
102 Ibidem, p. 21-22.  
103 TUCCI, Rogério Lauria. Da ação e do processo civil na teoria e na prática , p. 25. Apud: 
CARVALHO, Fabiano. Op. Cit., 2010, p. 22. 
104 CARREIRA ALVIM, J. E. Op. Cit., 2009, p. 36. 
105 PASSONI, Marcos Paulo. Op. Cit., 2009, p. 242. 
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CPC106, por se tratarem, como analisado anteriormente, de casos extraordinários: 

 

“Art. 485 .  A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando: 
I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; 
III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de 
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 
IV - ofender a coisa julgada; 
V - violar literal disposição de lei; 
Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo 
criminal ou seja provada na própria ação rescisória; 
Vll  - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência 
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar 
pronunciamento favorável; 
VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em 
que se baseou a sentença; 
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa” 
[Grifo nosso] 

 

 Diante do exposto, conclui-se que as hipóteses do art. 269 (que apontam as 

decisões com resolução de mérito), em conjugação com o elenco do art. 485 do CPC, 

designam as oportunidades nas quais, observados o trânsito em julgado e o prazo 

decadencial bienal, autoriza-se o ajuizamento de ação rescisória107. 

 Ressalte-se, porém, que há três exceções a esse respeito: no que concerne aos 

Juizados Especiais (art. 59 da Lei 9.099/95), às Ações de Controle Direito de 

Constitucionalidade (art. 26 da Lei 9.868/99) e nos casos de Ação de Argüição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 12 da Lei 9.882/99) não é possível o 

ajuizamento de ação rescisória. Isso ocorre justamente por ser a ação rescisória um 

remédio excepcional, previsto apenas para os casos mais graves. Assim, não se 

justificaria a possibilidade de ação rescisória no caso dos Juizados Especiais diante da 

desproporcionalidade em face dos conflitos por eles regidos de valor diminuto. Quanto 

                                                 
106 ARAÚJO JÚNIOR, Gediel Claudino. Processo Civil:  processo de conhecimento. 5ª ed. São Paulo: 
Editora Atlas S.A, vol. 10, 2009, pág. 211-212; MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. 
Op. Cit., 2004, p. 699; MACHADO, Hugo de Brito. O Processo e o mérito da decisão questionada na 
Ação Rescisória . Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, nº. 77, 2009, p. 40. Gediel 
Claudino Junior, sobre o assunto, ainda, observa: “As hipóteses de cabimento da ação rescisória estão 
expressamente indicadas no art. 485 do CPC, observando-se, tão-somente, que não cabe ação 
rescisória contra decisões proferidas no juizado especial cível, conforme norma expressa do art. 59 da 
Lei nº 9.099/95, bem como contra as decisões proferidas em ação de alimentos, que não transitam em 
julgado, conforme norma do art. 15 da Lei nº 5.478/68, LA. In: ARAÚJO JÚNIOR, Gediel Claudino. Op. 
Cit., 2009, pág. 211-212. 
107 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., 2008. 
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às outras duas exceções apresentadas, Eduardo Talamini108 bem explica os seus 

fundamentos: 

 

Nos outros dois casos, as peculiaridades do objeto do processo justificam o 
tratamento diferenciado: por um lado, não seria razoável admitir rescisão de 
acórdão que, ao concluir pela inconstitucionalidade, retirou o ato do 
ordenamento; por outro, se a constitucionalidade for reconhecida, não fica 
descartado, dentro de certas condições, um futuro novo exame da questão. 

 

 Em que pese a taxatividade do rol apresentado no art. 485 do CPC, e, por outro 

lado, tendo em vista valores constitucionalmente protegidos com o mesmo afinco que a 

Constituição promove em relação à coisa julgada, dentre os quais está o princípio da 

razoabilidade, deve-se ser destacado, ainda, que, em determinados casos se torna 

necessária a interpretação extensiva dos incisos do art. 485 do CPC. 

 De qualquer forma, o objeto do presente estudo, apesar de existirem 9 (nove) 

incisos com hipóteses de cabimento da ação rescisória, restringe-se ao inciso V, do art. 

485, do CPC, que trata da violação a literal disposição de lei, o qual se passará a 

estudar a seguir. 

 

3.4 AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI 

 

 

 Dentre as hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no art. 485 do 

CPC, aquela prevista no inciso V é objeto do presente trabalho, e trata da possibilidade 

de rescisão de uma decisão em caso de violação à “literal disposição de lei”.  

 Nesses termos, tanto pode ser rescindida a decisão que não aplicou a “lei”, quanto 

a que a aplicou incorretamente. Além disso, “é claro que não é a sentença, em si 

mesma, que tem necessariamente de ter violado a lei para ser alvo de ação rescisória. 

Basta que tenha havido violação a literal disposição de lei durante o curso do 

processo”109, de modo que tanto os errores in iudicando (erros de julgamento) quanto 

os errores in procedendo (erros de procedimento) podem ser fundamento de ação 

                                                 
108 TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p. 140. 
109 WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo Op. Cit., 2010, p. 758. 



 44

rescisória110. 

 “Também não é necessário que a lei tenha sido expressamente invocada na 

sentença, bastando que, ao ser aplicada, tenha sido efetivamente violada, na extensão 

dada pelo inc. V do art. 485”111. 

 Questão pertinente, porém, surge a respeito da admissibilidade do uso da ação 

rescisória com base em violação a enunciado de súmula vinculante. Para o deslinde 

dessa questão, necessário se faz o entendimento das palavras “literal” e “lei” dentro da 

expressão “violar literal disposição de lei”, o que será demonstrado a seguir. 

 

 

3.5 O SENTIDO DA EXPRESSÃO “VIOLAR LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI” 

 

 

 Pela decomposição da expressão “violar literal disposição de lei”, duas análises se 

mostram necessárias, e elas se referem à significação contextual das palavras “literal” e 

“lei”. 

 Analisar-se-á, nesses termos, primeiramente, o sentido da palavra “literal”, e após, 

o sentido da palavra “lei”. Como pressuposto para tanto, contudo, surge a questão 

referente à interpretação.  

 Nesse contexto, é de se ressaltar, primeiramente, que não se busca aqui uma 

interpretação irrestrita, de forma a retirar do bojo do instituto da ação rescisória o seu 

caráter de exepcionalidade, sendo certo que, como relatado anteriormente, não se 

coloca em discussão a taxatividade do art. 485 do CPC. 

 Todavia, como dito anteriormente, o método de interpretação gramatical não é o 

                                                 
110 CARREIRA ALVIM, J. E. Op. Cit., 2009, p.58-59. Além disso, dispõe Nelson Nery Jr.: “14. Erro de juízo 
e erro de atividade. A doutrina clássica oriunda do direito romano já fazia a distinção entre os vícios da 
sentença. Classificando-os como vícios de atividade (errores in procedendo) e vícios de juízo (errores in 
iudicando), para utilizarmos a terminologia de Chiovenda (Nery. Recursos, n. 3.3.3, p. 247). A primeira 
espécie de vício é a infringência, pelo juiz encarregado de dirigir o processo, de qualquer norma 
procedimental que ponha em risco a higidez da relação jurídica processual. Os errores in iudicando são 
os vícios de fundo, de natureza substancial, que provocam a injustiça do ato judicial. In: NERY JUNIOR, 
Nelson. Op. Cit., 2010, p. 811. 
111 CARREIRA ALVIM, J. E. Op. Cit.,  2009, p. 59 
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mais apurado e eficiente. Conforme dispõe Sérgio Rizzi112, “é inegável que somente 

através de outros métodos de interpretação, v.g., lógico, sistemático, é que no mais das 

vezes revela-se o conteúdo da palavra (...)”. 

 Nesses termos, a expressão “literal” não quer dizer, obviamente, que a violação 

deva ocorrer em relação à literalidade da lei, mesmo porque seria um disparate que em 

razão de uma interpretação meramente gramatical se permitisse que deixasse de ser 

resguardado o real sentido da norma. Desta forma, em verdade, a palavra “literal” 

significa uma violação frontal, direta113. Pontes de Miranda114, nesse sentido, ensina: 

 

Quanto à ‘literal disposição de lei’, que está no art. 485, V, temos sempre 
mostrado que não se pode acolher opinião apegada ao adjetivo. Le tra, 
literal, está aí como expresso, revelado . O art. 4.º da Lei de Introdução ao 
Código Civil não pode ser postergado: ‘Quando a lei for omissa, o juiz decidirão 
caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito’.[Grifo nosso]. 

 

 Quanto à palavra “lei”, no mesmo sentido, é de se ressaltar que ela também não 

pode ser interpretada de forma restritiva, mas sim em um sentido amplo115. Isso porque 

“a redação do art. 485, V, do CPC, é reminiscência de épocas em que se dava mais 

importância à letra de lei do que a qualquer outro elemento do sistema”116. 

 Nesse sentido, a palavra lei abarca “violação literal à Constituição Federal, 

                                                 
112 RIZZI, Sérgio. Da ação rescisória , p. 105. Apud: SACCO NETO, Fernando. Op. Cit.,  2008, p. 1022. 
113 PASSONI, Marcos Paulo. Op. Cit., 2009, p. 243; YARSHELL, Flavio Luiz. Ação Rescisória : juízos 
rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 323. Apud: PASSONI, Marcos Paulo. Op. Cit., 
2009, p. 243. 
114 MIRANDA, Pontes. Tratado da ação rescisória , atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Campinas, 
Bookseller, 1998, p. 267-268. Apud: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais 
por meio de Recursos de Estrito Direito e de Ação R escisória : Recurso especial, recurso 
extraordinário e ação rescisória: o que é uma decisão contrária à lei. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 267. 
115 Nesse sentido afirma CARREIRA ALVIM: “A expressão “literal disposição de lei” não traduz com 
exatidão aquilo que pretende exprimir, a uma, porque nenhuma lei é mais objeto de interpretação “literal”, 
que é a mais burra de todas as modalidades interpretativas; e, a outra, porque a expressão “lei”, no 
contexto do inc. V do art. 485, tem sentido amplo, compreendendo tanto a Constituição quanto a lei 
complementar, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo, a resolução, o decreto 
regulamentar, o ato normativo de qualquer espécie (regimentos internos), compreendendo até o direito 
singular (como as portarias), independentemente de ter sido editada pela União, Estado ou Município; 
compreendendo também, a norma jurídica estrangeira, quando tiver servido de suporte para a sentença 
rescindenda.” In: CARREIRA ALVIM, J. E. Op. Cit., 2009, p. 56. No mesmo sentido, Fernando S. Neto: 
“(...). A expressão lei diz respeito a lei federal complementar, ordinária, Constituição Federal, leis 
estaduais, municipais, medidas provisórias, decretos legislativos, etc.” In: SACCO NETO, Fernando. Op. 
Cit., 2008, p. 1023. 
116 SACCO NETO, Fernando. Op. Cit., 2008, p. 1023. 
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princípios, emendas constitucionais, leis federais, leis estaduais, municipais, ordinárias, 

medidas provisórias, decretos, regulamentos, resoluções e até regimentos internos dos 

tribunais”117. 

 É interessante, nesse contexto, a citação de uma decisão do STJ que muito bem 

discorre sobre o tema, de acordo com a qual a ação rescisória “liberta a interpretação 

construtiva da norma legal, na aplicação dinâmica do direito, não se constituindo como 

instrumento restrito só ao exame de literal violação da lei, escravizando a ordem jurídica 

ao formalismo impiedoso.”118 

 Ainda, é de se ressaltar que para Barbosa Moreira, José J. Bezerra Diniz e Pontes 

de Miranda119, a expressão “violar literal disposição de lei” se refere inclusive a normas 

jurídicas do ordenamento que não constem por escrito, porquanto atingiria até as 

normas não-escritas e a razão de ser, a ratio legis, na norma. 

 De acordo com Eduardo Talamini120, nesses termos: 

 

Não faria sentido, interpretação que excluísse de tal hipótese a ofensa à norma 
constitucional, precisamente a afronta mais grave à ordem jurídica. Tal leitura 
só se justificaria caso se reputasse que a sentença ofensiva à Constituição é 
desde logo ineficaz, dispensando-se a própria rescisória. Porém, e como se 
verá, não é correta tal concepção. Enfim, “lei” tem na regra o sentido de 
norma jurídica [...]”. [Grifo nosso]. 

 

 Desse modo, a interpretação mais acertada do dispositivo constante do inciso V 

do art. 485 do CPC é no sentido de que a ação rescisória pode ser ajuizada em casos 

de “literal” violação a normas jurídicas.  

 Em todo caso, com o advento da EC 45/2004 e o art. 103-A da CF/88, em 

conjunto com a promulgação da Lei 11.417, de 19.12.2006, novas luzes são impelidas 

ao estudo em foco, conforme se verificará no capítulo a seguir. 

 

                                                 
117 PASSONI, Marcos Paulo. Op. Cit., 2009, p. 243.  
118 STJ - Embargos Infringentes na Ação Rescisória 429-BA, 1995/0029492-3, relator Ministro Milton Luiz 
Pereira, v.m., j. em 25.05.2000, DJ 11.09.2000. 
119 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., 2008, p. 129; DINIZ, José J. Bezerra. Ação rescisória 
dos julgados . São Paulo: LTr, 1998, p. 97 e ss; MIRANDA, Pontes. Da ação rescisória.  5ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1976, p. 260. Apud: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim Op. Cit., 2001, p. 265. 
120 TALAMINI, Eduardo. Op. Cit., 2005, p. 158-159. 
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4 AÇÃO RESCISÓRIA COMO MEDIDA DE ATAQUE A DECISÕES OFENSIVAS 

A SÚMULAS VINCULANTES 

 

 

 Urge iniciar o presente capítulo com um questionamento: quais são os remédios 

existentes em casos de decisões judiciais que descumpram súmulas vinculantes? 

 Em um primeiro momento, vem à tona o instituto da reclamação, previsto no art. 

103-A, § 3º, da CF, o qual prevê que: 

 

Art. 103-A, § 3º:  Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a 
súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação  ao 
Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra 
seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. [Grifo 
nosso]. 

 

 Dessa forma, pode-se concluir que existe um remédio constitucionalmente 

previsto para tais casos, chamado, como visto, de Reclamação, a qual pode ser 

utilizada não somente em caso de decisões que descumpram súmulas vinculantes, 

como também para preservar a autoridade e competência do STF e STJ em outras 

decisões. Trata-se, basicamente, tal instituto, de ação de competência originária dos 

tribunais superiores, pois instaurada judicialmente, inaugurando uma nova relação 

processual, com todas as garantias do devido processo legal. 

 Todavia o que ocorre quando a decisão que descumpra súmula vinculante transita 

em julgado? Continuaria sendo possível a utilização da Reclamação?  

 Não. Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que contrariar súmula 

vinculante, a reclamação deixa de ser o meio adequado para a sua anulação121. Nesse 

sentido, está inclusive a Súmula Persuasiva nº 734 do Supremo Tribunal Federal, 

segundo a qual: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato 

judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 

 Ou seja, após o trânsito em julgado da decisão que descumpra súmula vinculante, 

                                                 
121 PASSONI, Marcos Paulo. Op. Cit., 2009, p. 246. 
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estaria ela imune a qualquer remédio que pudesse expurgá-la do ordenamento jurídico 

brasileiro? 

 Insta salientar, neste ponto, o conteúdo do art. 7º da Lei 11.417/2006, que, 

conforme analisado anteriormente, regulamenta o instituto das súmulas vinculantes. 

Segundo tal dispositivo legal: 

 

“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 .” [Grifo nosso] 

 

 Assim, conclui-se que, em que pese haver meio constitucionalmente previsto para 

impugnar decisão judicial que contrarie súmula vinculante, tal meio deixa de ser eficaz a 

partir do trânsito em julgado da decisão, mas nem por isto esta se torna imune, diante 

da possibilidade prevista em lei da utilização de outros meios de impugnação122. 

 Chega-se, neste ponto, ao auge do presente trabalho. É o momento de se 

analisar, de acordo com as lições acima expostas, o cabimento da ação rescisória 

contra decisão de mérito transitada em julgado em que haja o descumprimento de 

enunciado de súmula vinculante, uma vez que ela pode ser considerada, pelo menos 

em princípio, um desses outros meios de impugnação. 

 Nesses termos, faz-se imperiosa uma primeira observação: a utilização do instituto 

da ação rescisória surgiu como remédio excepcionalíssimo, previsto para expurgar do 

ordenamento jurídico brasileiro apenas os vícios jurídicos mais graves, que lhe 

representariam sérias máculas. Seria esse o caso de decisão judicial de mérito 

transitada em julgado que descumpra súmula vinculante? Entende-se que sim, e a 

razão será exposta a seguir. 

 Existem, nesse sentido, três fundamentos para o cabimento da ação rescisória 

contra decisão de mérito transitada em julgado que tenha sido proferida em desacordo 

com súmula vinculante. Tais fundamentos, ressalte-se, podem complementar-se, na 

medida em que possam existir discussões a respeito da natureza jurídica das súmulas 

                                                 
122 Sobre o assunto, dispõe Mancuso: “[...] ‘sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de 
impugnação’; esta última expressão torna palpável o manejo, concomitante, -e sendo o caso- das 
chamadas ações autônomas de impugnação (mandado de segurança, rescisória, embargos de terceiro, 
Adin, Adcon, Adpf). In: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. Cit., 2007, p.348-349. 
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vinculantes123. 

 Aliás, com as expressões “em desacordo” ou “descumprimento”, pretende-se se 

referir não apenas às decisões que neguem vigência à súmula vinculante, mas também 

àquelas que a contrariem ou apliquem-na indevidamente. Todos esses vícios, ressalte-

se, representam graves máculas ao ordenamento jurídico brasileiro. 

 Assim, em segundo lugar, e sendo esta observação válida para todos os 

fundamentos que serão explicitados a seguir, devem estar presentes no caso os 

requisitos gerais para o ajuizamento da ação rescisória, quais sejam: a) a existência de 

decisão de mérito; b) o trânsito em julgado em relação a essa decisão; c) e não ter 

havido a decadência do prazo bienal. Além desses requisitos gerais, também para 

todos os casos, deve ser observado um requisito específico, qual seja, o de ter havido 

no curso do processo ou no bojo da decisão o descumprimento de súmula vinculante. 

 Constatado tal cenário, impõe-se apresentar os dois primeiros fundamentos do 

cabimento de ação rescisória no caso de descumprimento de súmula vinculante. Tais 

teorias, todavia, não se apóiam na violação da súmula em si mesma, mas na ofensa 

que existe em relação ao próprio dispositivo legal ou constitucional cuja interpretação 

tornou-se vinculante em razão da existência da súmula vinculante. 

 Isso ocorre das seguintes formas: 

 

a)  Em um primeiro momento, a ação rescisória teria como fundamento a própria lei, 

ou dispositivo legal, que a súmula vinculante tratou de interpretar 

constitucionalmente. Nesses termos, o fundamento da ação rescisória seria o 

descumprimento de determinado dispositivo legal, e não da súmula em si. Isso é 

possível mesmo porque, como ressaltado anteriormente, não é necessário que o 

dispositivo tenha sido expressamente utilizado para que se torne plausível o 

ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se permitir o sobreposiciomento de 

graves vícios que maculem a ordem jurídica em razão de puro formalismo; 

                                                 
123 Luiz Guilherme Marinoni, nesse sentido, afirma: “Em suma, a súmula vinculante é a inscrição de um 
enunciado a partir da retio deciendi de precedentes – ou, excepcionalmente, de precedente- que 
versaram uma mesma questão constitucional. Assim, é indesculpável pensar em adotá-la, revisá-la ou 
cancelá-la como se fossem um enunciado geral e abstrato, ou mesmo tentar entendê-la considerando-se 
apenas as ementas ou a parte dispositiva dos acórdãos que lhe deram origem”. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme. Op. Cit., 2010, p. 489-490. 
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b)  Ainda, sendo o STF o guardião da Constituição, a sua interpretação 

constitucional a respeito de determinado dispositivo legal, enunciada através de 

súmula vinculante, deve vincular todos os demais órgãos judiciais. Assim, 

qualquer decisão contrária à súmula vinculante redundaria em ofensa à própria 

Constituição. Nesses termos, seria possível, também, a utilização da ação 

rescisória, justamente porque a decisão não somente violou literal disposição de 

lei, mas, principalmente, da própria CF/88. Isso se justifica, como extensamente 

analisado no capítulo anterior, por ser o inciso V do art. 485 do CPC um 

dispositivo de interpretação ampla, de modo a abranger todas as normas 

jurídicas do ordenamento brasileiro, principalmente as que o dão fundamento, 

que são, no caso, as normas constitucionais. 

 

Nesse sentido, é o entendimento de Alexandre Câmara124: 

 

Entende Alexandre Câmara que, nos termos do art. 103-A, § 1º da Constituição, 
o enunciado de súmula vinculante terá sempre por objeto “a validade, a 
interpretação e a eficácia de normas determinadas”, pelo que lhe parece óbvio 
que, ao ofender esse enunciado, tenha a sentença ofendido a própria norma 
jurídica, cuja validade, interpretação ou eficácia tenha sido determinada pelo 
enunciado. 
Assim, para o citado jurista, além da reclamação pr evista no art. 7º da Lei 
11.417/06, para os casos de contrariedade a enuncia do de súmula 
vinculante, negativa de vigência ou aplicação indev ida desta, cabem 
outros meios de impugnação, entre os quais a ação r escisória . [Grifo 
nosso]. 

 

 Entretanto, ainda que não fosse possível, ou aceitável, tais abstrações, no sentido 

de se entender que a ação rescisória teria como fundamento na verdade o dispositivo 

legal ou constitucional interpretado pela súmula vinculante, ainda assim seria possível o 

ajuizamento da ação rescisória nesses casos. Para entender esse terceiro fundamento 

do cabimento do remédio em análise, porém, faz-se mister relembrar algumas 

considerações essenciais ao entendimento do tema. 

 Em primeiro lugar, é importante rememorar que as súmulas vinculantes são 

enunciados que condensam o entendimento jurisprudencial do STF a respeito de 

determinada questão constitucional, sobre a qual haja controvérsia atual e cause grave 

                                                 
124 CÂMARA, Alexandre Freitas. Apud: CARREIRA ALVIM, J. E. Op. Cit., 2009, p. 57. 
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insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Possuem as súmulas 

vinculantes por condão, ainda, o efeito de vincular diretamente os demais órgãos 

judiciários e a administração pública, além de indiretamente os outros setores da 

sociedade125, através, nesses termos, de um enunciado de caráter geral e abstrato. E, 

por assim serem, conforme amplamente demonstrado no capítulo II, tratam-se de 

verdadeiras normas jurídicas . 

 Em segundo lugar, é conveniente recordar que o inciso V, do art. 485, do CPC, 

que trata da violação à literal disposição de lei, em homenagem ao princípio da 

razoabilidade, deve ser interpretado de modo amplo, de forma que se deve entender 

como passível o ajuizamento de ação rescisória contra decisões de mérito transitadas 

em julgado contra literal violação de normas jurídicas do sistema, e não apenas contra 

violação de leis. 

 Em terceiro lugar, é essencial que se destaque o caráter de excepcionalidade do 

instituto da ação rescisória. Nesse sentido, se o legislador infraconstitucional permitiu o 

desfazimento da coisa julgada material por violação à literal disposição de lei, forçoso 

se é concluir que normas jurídicas que tratam de matéria constitucional, justamente por 

esse qualificativo, se enquadrariam, também, em tal inciso. Entendendo-se o contrário, 

seria invertido todo esse caráter da excepcionalidade do remédio - o qual lhe confere 

legitimidade -, uma vez que não mais seria voltada a ação rescisória aos casos mais 

graves, pois excluiria de seu rol questões constitucionais, ao passo que protegeria 

questões infraconstitucionais. 

 Por fim, destaca-se que o Código de Processo Civil é de 1973, época em que a 

supervalorização da lei como fonte única de normatização do sistema jurídico brasileiro 

                                                 
125 Nesse sentido é o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo 
Gustavo Gonet Branco: “Vê-se, pois, que a súmula do Supremo Tribunal Federal , que deita raízes 
entre nós nos assentos da Casa de Suplicação, nasce com caráter oficial, dotada de perfil 
indiretamente obrigatório . E, por conta dos recursos , constitui instrumento de autodisciplina do 
Supremo Tribunal Federal, que somente deverá afastar-se da orientação nela preconizada de forma 
expressa e fundamentada. Essas diretrizes aplicam-se também à súmula vincula nte  consagrada na 
Emenda 45/2004. É evidente, porém, que a súmula vinculante, como o próprio nome indica, terá o 
condão de vincular diretamente os órgãos judiciais e os órgãos da Administração Pública, abrindo a 
possibilidade de que qualquer interessado faça vale r sua orientação no Supremo, não mediante 
simples interposição de recurso, mas por meio de ap resentação de uma reclamação por 
descumprimento de decisão judicial (CF, art. 103-A) .” [Grifo Nosso]. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional . 4ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1009. 
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ainda preponderava. A redemocratização com a Constituição de 1988 e o alargamento 

da jurisdição constitucional, que surgiram de forma a posicionar a Constituição acima do 

Poder Legislativo, por outro lado, nasceram apenas posteriormente à edição do CPC, o 

qual traz, por essas razões, resquícios do absolutismo da lei no ordenamento jurídico 

brasileiro – como é o caso da expressão “violar literal disposição de lei”. Assim, e 

conforme extensivamente demonstrado, há outras fontes de normatividade, diversas da 

lei, no ordenamento, ou melhor, no sistema jurídico brasileiro. 

 Nesse sentido, além dos dois primeiros fundamentos, já demonstrados, a respeito 

do cabimento de ação rescisória em face de decisão que descumpra enunciado de 

súmula vinculante, há um terceiro. E é de acordo com esse terceiro fundamento que 

seria possível, e aqui verdadeiramente em razão da própria súmula, o ajuizamento de 

ação rescisória. 

 Isso ocorre uma vez que as súmulas vinculantes possuem natureza jurídica, como 

amplamente demonstrado, de verdadeiras normas no âmbito do sistema jurídico 

brasileiro. E, como tal, se enquadrariam na causa de pedir elencada no inciso V, do art. 

485, do CPC, que deve ser interpretado no sentido de ser possível o ajuizamento de 

ação rescisória contra decisão de mérito transitada em julgado que descumpra norma 

do sistema jurídico brasileiro - dentre as quais estão as súmulas vinculantes126. 

 Conclui-se, portanto, e mais uma vez, pelo cabimento da ação rescisória em caso 

de decisão de mérito transitada em julgado que haja descumprido súmula vinculante, 

em razão, aqui, da própria natureza jurídica destas, que é de verdadeiras normas 

jurídicas. Mesmo porque, somente desse modo a coisa julgada é legitimada em virtude 

da observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido, é importante destacar-se 

as lições de Fernando S. Neto127, que afirma:  

 

                                                 
126 Nesse sentido: PASSONI, Marcos Paulo. Op. Cit., 2009, p. 243; MAIA, Izabelle Albuquerque Costa. 
Violação à Súmula Vinculante e cabimento de Ação Rescisória. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord). Processo e Constituição:  estudos em homenagem ao 
professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 237-243; 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 84; SÁ, Djanira 
Maria Radamés de. Op. Cit., [s.d.], p. 97. Em sentido parcialmente idêntico: “Se uma súmula vinculante 
representa a única maneira de entender e aplicar um texto –ainda que não seja ela mesma 
genuinamente uma norma- é certo que, mutatis mutandis, provoca um impacto algo similar ao da edição 
de uma norma.” In: SACCO NETO, Fernando Op. Cit., 2008, p. 1022.  
127 SACCO NETO, Fernando. Op. Cit., 2008, p. 1023. 
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“E a ação rescisória representa assim, um segundo meio - excepcional, é 
verdade -  para tal correção. Se assim não entender, impedindo-se em nível 
preliminar a tentativa de rescisão de decisões judiciais dessa natureza 
anteriormente mencionada, estar-se-ia supervalorizando o instituto da coisa 
julgada, dando-se à ação rescisória contornos mais empobre cidos, 
desnivelados e divorciados do processo civil que bu sca o justo  e o 
verdadeiro . [Grifo nosso] 

 

 Antes da finalização do presente trabalho, porém, e considerando desde já o 

cabimento da ação rescisória contra decisão de mérito transitada em julgado que 

descumpra súmula vinculante, é importante analisar o conteúdo da súmula 343 do STF, 

que, em conjunto com todo o exposto, pode bem delimitar o alcance da matéria 

demonstrada no presente trabalho. 

 

 

4.1 DA SÚMULA 343 DO STF 

 

 

 De acordo com a súmula 343 do STF, “não cabe ação rescisória por ofensa a 

literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal 

de interpretação controvertida nos tribunais”. 

 Dessa forma, de acordo com tal súmula não seria possível o ajuizamento de ação 

rescisória nos casos em que à época do trânsito em julgado da decisão houvesse sobre 

o tema interpretação controvertida nos tribunais. 

 Surge de tal enunciado, porém, um importante questionamento: considerando ser 

possível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão de mérito transitada em 

julgado que descumpra literal disposição de súmula vinculante, poderia essa ação ser 

baseada em enunciado de súmula vinculante publicado após o trânsito em julgado da 

decisão guerreada? – Em razão da existência, à época do trânsito em julgado, destarte, 

de divergência de interpretação sobre o assunto? 

 Antes de responder tal questionamento, importante se faz ressaltar, em primeiro 

lugar, que a Súmula 343 do STF é de caráter persuasivo e não vinculante. Nesses 

termos, não é assombroso que se responda ao questionamento acima de forma 

positiva, apesar do disposto na súmula 343 do STF. E tal resposta positiva efetivamente 
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ocorre porque, envolvendo-se questão constitucional, como é sempre o caso das 

decisões de mérito transitadas em julgado que descumpram súmulas vinculantes, não é 

aplicável a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.  

 Para Fabiano Carvalho128, inclusive: 

 

Seria circunstância afrontosa à força normativa da CF e, também, ao 
princípio da máxima efetividade da norma constituci onal , aplicar a Súmula 
343 do STF. Admitir a aplicação da orientação contida no aludido verbete em 
matéria de interpretação constitucional significaria fortalecer as decisões das 
instâncias ordinárias em detrimento das decisões do STF. [Grifo Nosso]. 

 

 Tal entendimento encontra respaldo, também, na própria jurisprudência do STF, a 

qual é atualmente uníssona129 no sentido da inaplicabilidade da súmula 343 em casos 

que envolvam matéria constitucional. Nesse sentido, veja-se: 

 

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SÚMULA STF 343. QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE.  CONCESSÃO DE JUSTIÇA 
GRATUITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. 1. É inaplicável a Súmula STF 343, quando a ação resci sória está 
fundamentada em violação literal a dispositivo da C onstituição Federal.  2. 
A concessão de justiça gratuita, por depender da interpretação da legislação 
infraconstitucional e reexame de fatos e provas, é inviável nesta sede recursal. 
3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve 
ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental 
improvido.130 [Grifo nosso]. 

 

 De acordo com Eduardo Talamini, ainda131: 

 

                                                 
128 CARVALHO, Fabiano. Ação Rescisória como meio de controle de decisão fundada em lei declarada 
inconstitucional pelo STF. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord). Revista de Processo.  no 170, 
ano 34. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, abr./ 2009 p. 18. 
129 Nesse sentido: AI-AgR 555806, EROS GRAU, STF; RE-AgR 500043, CÁRMEN LÚCIA, STF; RE-
AgR-ED-ED 463624, JOAQUIM BARBOSA, STF; AI-AgR-ED 382298, GILMAR MENDES, STF; RE-AgR 
328812, GILMAR MENDES, STF; RE-AgR 235794, GILMAR MENDES, STF; RE 101114, RAFAEL 
MAYER, STF. 
130 RE-AgR 564781, ELLEN GRACIE, STF. 
131 Carreira Alvim tem sobre o assunto uma opinião ainda mais acirrada. Para esse autor: “Essa súmula é 
daquelas que vão morrer de velhas, mas não convencem nem a um estudante de direito, mais parecendo 
um daqueles expedientes destinados a emparedar a ação rescisória pelo fundamento do inc. V do art. 
485, suavizando, indiretamente, a sobrecarga de trabalho dos tribunais. [...] Em que pese a defesa que 
alguns juristas fazem da Súmula 343, não se dão conta de que, a prevalecer esse enunciado, melhor 
teria sido revogar o inc. V do art. 485, pois não haverá um texto legal que não seja, ou não tenha sido, de 
interpretação controvertida nos tribunais. Mais se presta essa súmula a fundamentar os acórdãos, 
quando o órgão julgador (tribunal) pretende manter a decisão rescidenda, mesmo que tenha havido 
violação a literal disposição de lei.” In: CARREIRA ALVIM, J. E. Op. cit., 2009, p. 61-62. 



 55

“estando envolvida uma questão constitucional  - como está em qualquer 
das hipóteses ora referidas- jamais se aplica a Súmula 343. Não procede o 
argumento de que a exceção à aplicação da Súmula se limitaria apenas aos 
casos em que houvesse pronunciamento de inconstitucionalidade da lei 
aplicada pela sentença ou, ainda mais restritivamente, aos casos em que tal 
pronunciamento de inconstitucionalidade tivesse eficácia erga omnes por haver 
sido emitido em ação direta ou por ter havido a “suspensão” de eficácia pelo 
Supremo Tribunal. [...] Enfim, é a simples presença de questão 
constitucional que afasta a incidência da Súmula.  [Grifo nosso]. 

 

 Para Barbosa Moreira, inclusive, seria cabível a ação rescisória em face de 

decisão de mérito transitada em julgado ainda que “dois ou três acórdãos infelizes, ao 

arrepio do entendimento preponderante, hajam adotado interpretação absurda, 

manifestamente contrária ao sentido da norma”132, tendo-se em vista nesses casos a 

flexibilidade no campo da interpretação, uma vez que deve ser terminantemente 

abandonada a idéia de que o direito é uno e da mesma forma entendido por todos os 

que lhe aplicam. 

 Conclui-se, portanto, ser cabível o ajuizamento de ação rescisória em face de 

decisão de mérito transitada em julgado que tenha descumprido súmula vinculante, 

ainda que esta seja posterior ao trânsito em julgado daquela. Assim sendo, mesmo que, 

à época do trânsito em julgado da decisão, houvesse divergência de interpretação 

sobre a matéria constitucional a respeito da qual posteriormente sobreveio a edição de 

súmula vinculante, ainda assim seria possível o ajuizamento de ação rescisória com 

base no inciso V, do art. 485, do CPC, por violação literal à súmula vinculante.  

  

                                                 
132 Ibidem, p. 64. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Entende-se, através do presente trabalho, pela superação do viés absolutamente 

legalista do Direito Brasileiro, conforme demonstrado pela tendência à convergência 

dos sistemas jurídicos do Civil Law e do Common Law. 

 É, nesses termos, inegável o impacto das súmulas vinculantes. Tal instituto revela-

se, assim, como um paradigma que inaugura efetivamente uma sistemática de criação 

de normas jurídicas de caráter, portanto, geral e abstrato, pelo Poder Judiciário. Deste 

modo, o Poder Legislativo não é mais a fonte incondicional e única de normatividade no 

Brasil. Esvaiu-se, portanto, a centralidade absoluta do pensamento jurídico brasileiro na 

Lei. 

 Essa mudança de concepção no sistema jurídico brasileiro é, bem assim, 

relevante no que diz respeito à ação rescisória, cuja normatividade jurídica vai, também, 

para além da simples interpretação gramatical do instituto nos códigos brasileiros - 

mormente, para o presente caso, no que se refere ao CPC de 1973, o qual ainda 

carrega em seu bojo institutos cuja literalidade dos dispositivos é resquício de um direito 

basicamente legalista. 

 Nesse sentido, percebe-se que a evolução da cultura jurídica brasileira fez 

convergirem e interligarem-se dois institutos importantíssimos em seu sistema: a 

súmula vinculante e a ação rescisória. Em relação ao primeiro, porque a sua instituição 

é decorrente justamente dessa evolução; em relação ao segundo, pois sua 

interpretação ampla, na forma como se demonstrou no presente trabalho, é também 

fruto dessa mudança de paradigmas. 

 Por todo o exposto, conclui-se pelo cabimento da ação rescisória em face de 

decisões transitadas em julgado que tenham sido proferidas em afronta a súmulas 

vinculantes. E isso ocorre por três fundamentos diversos, quais sejam, a lei interpretada 

pela súmula vinculante, a própria Constituição e, por fim, em razão da natureza de 

norma jurídica das súmulas vinculantes. 

 E não só é cabível a ação rescisória nesses casos como a própria extensão de tal 

cabimento é amplíssima, uma vez que o seu ajuizamento é possível inclusive em face 
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de decisões cujo entendimento, à época de sua prolação, ainda era objeto de 

divergência nos tribunais, ou seja, ainda que a súmula vinculante tenha sido editada 

após a decisão proferida. 

 Conclui-se, portanto, que não somente o surgimento das súmulas vinculantes e a 

interpretação extensiva do inciso V do art. 485 do CPC são resultados da mudança de 

paradigmas exposta no presente trabalho, mas também o próprio cabimento em sentido 

amplíssimo da rescisória em casos de decisões que descumpram súmula vinculante. 

 Entende-se, pois, que somente com a observação do entendimento exposto, e na 

amplitude demonstrada, é que se torna possível a adequada homenagem à supremacia 

jurídica da Carta Magna, de forma a garantir-se o maior e mais efetivo número de 

remédios processuais oponíveis contra decisões ofensivas a súmulas vinculantes, ou 

seja, proferidas ao arrepio da Constituição Federal de 1988. 
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