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V O T O

O Senhor Ministro Gilmar Mendes: Trata-se de agravo interposto em
face de decisão monocrática da lavra do Min. Marco Aurélio, então relator
do feito, que deu provimento a agravo em recurso extraordinário para
reconhecer a decadência do direito de ajuizar ação rescisória no caso
concreto, com base no fundamento dos capítulos autônomos da decisão. Eis
um resumo da conclusão do Min. Relator:

“Conforme assentado na decisão, a questão referente aos capítulos
autônomos do pronunciamento judicial foi apreciada pelo Plenário do
Supremo, quando do julgamento do agravo regimental nos embargos
de divergência nos embargos de declaração nos embargos de
declaração no agravo regimental no agravo regimental no agravo
regimental no agravo de instrumento no 654.291, de minha relatoria,
acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 22 de fevereiro
de 2016. Na ocasião, firmou-se o entendimento de afastar qualquer
óptica versando unidade absoluta de termo inicial do biênio para
propositura da rescisória, tendo-se a preclusão maior progressiva.

Eis o decidido no mencionado acórdão:
Quanto ao prazo decadencial, ocorrendo o trânsito em julgado de

capítulo autônomo da decisão, tem início o biênio para propositura da
respectiva ação rescisória. Consoante afirma Barbosa Moreira, “se algo
da decisão recorrida transitou em julgado por ter ficado fora do
alcance do recurso, ou por dele não haver conhecido, no particular, o
órgão ad quem, e se é esse capítulo que se quer impugnar, a ação
rescisória deve ser proposta contra a decisão recorrida (Comentários
ao Código de Processo Civil. Volume V. 16a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2011, p. 114-115).

[...]
Considerada a implicação apontada pelos mestres de ontem e de

hoje, deve ser afastada qualquer óptica versando unidade absoluta de
termo inicial do biênio previsto no artigo 495 do Código de Processo
Civil. O prazo para formalização da rescisória, em homenagem à
natureza fundamental da coisa julgada, só pode iniciar-se de modo
independente, relativo a cada decisão autônoma, a partir da preclusão
maior progressiva. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior,
revelada a presença de capítulos diferentes e de recursos parciais, não
há como fugir da possibilidade de contar-se o prazo da rescisória a
partir do trânsito em julgado de cada um dos capítulos em que se
dividiu a sentença, se nem todos foram uniformemente afetados pelos
diversos recursos manejados (Curso de Direito Processual Civil.
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Volume I. 52a ed., 2011, p. 745-746). Essa é, há muito tempo, a posição
prevalecente no Supremo. Na Ação Rescisória no 903/SP, relator
ministro Cordeiro Guerra, revisor ministro Moreira Alves, julgada em
17 de junho de 1982, o Tribunal assentou a decadência da rescisória
quanto à parte do acórdão não impugnada por embargos de
divergência ao concluir ter ocorrido a coisa julgada no tocante a esta,
embora não em relação ao capítulo atacado.

Conheço e desprovejo o agravo interno.”

Inaugurando a divergência, o Min. Roberto Barroso votou pelo
provimento do agravo interno e desprovimento do recurso extraordinário
com agravo. Confira-se a ementa do voto de Sua Excelência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA
FORMAÇÃO DA COISA JULGADA POR CAPÍTULOS.
DECADÊNCIA.

1. Agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão
do STJ que, aplicando a Súmula 401 de sua jurisprudência dominante,
afirmou que o direito de ajuizar ação rescisória contra capítulos
decisórios autônomos de sentença decai somente com o trânsito em
julgado da última decisão proferida nos autos.

2. Não possui natureza constitucional a controvérsia acerca da
correta contagem de prazo decadencial para a propositura de ação
rescisória. O exame dos pressupostos de admissibilidade da ação
rescisória depende da análise da legislação processual.

3. Ainda que assim não fosse, decisões isoladas do Supremo
Tribunal Federal não podem retroagir para prejudicar a parte que
confiou na jurisprudência dominante e sumulada do Superior
Tribunal de Justiça, agora positivada no art. 975 do CPC/2015.

4. Agravo interno provido, para desprover o agravo em recurso
extraordinário”.

O feito foi a mim distribuído, após despacho do Presidente da Segunda
Turma, Min. Nunes Marques, na forma do art. 150, §2º, do RISTF. (eDOC
100)

 É o relatório. Passo ao voto.

Com todas as vênias, entendo que, na hipótese dos autos, deve
prevalecer o entendimento exarado pela divergência.

Em resumo, a controvérsia consiste em definir, no caso concreto, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial para a propositura de ação
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rescisória. Nas palavras do Min. Roberto Barroso: “busca-se definir se o
prazo da ação rescisória deve ser contado do trânsito em julgado de
capítulo decisório ou do trânsito em julgado da última decisão de mérito do

 processo” .

De partida, verifica-se que é firme a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos
limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas
infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso
extraordinário.

A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE
748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão
geral, assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da
causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Mais especificamente quanto ao tema veiculado no recurso, a
jurisprudência da Corte vem caminhando no sentido de que a discussão
acerca do termo inicial para a propositura da ação rescisória não tem
envergadura constitucional. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL.
COISA JULGADA. FRAUDE CONTRA O ERÁRIO OU
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre o termo inicial para a
propositura de ação rescisória contra decisão pressupostamente
transitada em julgado com fraude ao erário ou à administração da
Justiça não alcança estatura constitucional, desafiando as normas
constitucionais apenas de forma reflexa ou indireta. Precedentes do

 STF. 2. Não há repercussão geral, por ausência de questão
constitucional, da controvérsia acerca do termo inicial para o
ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado,
supostamente, proferida com fraude ao erário ou à administração da
Justiça. 3. Recurso extraordinário não conhecido por ausência de
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repercussão geral do tema nele versado”. RE 1007436 RG, Rel. Min.
Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 27.9.2019, grifo
nosso)

Como bem pontuado no voto divergente, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é farta nesse mesmo sentido, de que a discussão restrita à
fixação do termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação
rescisória não alcança viés constitucional (ARE 752.371 AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe 19.5.2015)

Dessa forma, com essas breve razões, voto no sentido de acompanhar o
 voto divergente na íntegra .


